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הפטרת ויקרא
ישעיהו ,מג,כא  -מד,כג[ .התימנים מסיימים בפרק מד בסוף פסוק

ו']

פרק מג
סיום נושא קודם
{ס} פרשה סגורה

כא עַ ם־זו ּ֙ י ַָצ ְַ֣ר ִּתי ִִּ֔לי ְת ִּהלָ ִּ ִ֖תי יְ סַ ֵ ֵּֽפרו׃ {ס}

תוכחה לישראל
עייפת מעבודת ה',
לא הבאת לי
זבחיך,
ואני לא דרשתי

ִּ ֵּֽכי־יָגַ ְִ֥עתָ ִּ ִ֖בי יִּ ְש ָר ֵ ֵּֽאל׃

קב
ע ֹ֑ ֹ
את יַ ֵּֽ ֲ
ר ָ
ֹתי קָ ָ ִ֖
כב וְ ֵּֽל ֹא־א ִּ ִ֥

ֹלתיָך וזְ בָ ֶחִ֖יָך ַ֣ל ֹא ִּכבַ ְד ָתֹ֑נִּ י
כג ֵּֽל ֹא־הֵ ֵבֵ֤יאתָ ִּלי ּ֙ ֵשַ֣ה עֵֹּֽ ִ֔ ֶ
ל ֹא ֵּֽהֹוג ְַע ִּ ִ֖תיָך ִּב ְלבֹונָ ֵּֽה׃
וְ ִ֥

העֱבַ ְד ִִּּ֨תיָך ּ֙ ְב ִּמנְ ִ֔ ָחה
ל ֹא ֶ ֵּֽ
ֵ֤
כסֶ ף ּ֙ קָ ִ֔ ֶנה
כד ֵּֽל ֹא־קָ ִּנִּ֨יתָ ִּלֵ֤י ַב ִּ֨ ֶ

ַַ֗אְך  ...הֹוג ְַעתַ נִּ י
בַ עֲוֹנֹתֶ יָך

ובכ"ז אסלח לך,
למעני.
קריאה לחשבון
נפש

והעונש הראוי

יתֹ֑נִּ י
ל ֹא ִּה ְרוִּ ָ
וְ ֵחִ֥לֶ ב זְ בָ ֶחִ֖יָך ַ֣

ֹאותיָך
ַַ֗אְך ֶ ֵּֽהעֱבַ ְד ִּ֨ ַתנִּ י ּ֙ ְבחַ ט ִ֔ ֶ

תנִּ י בַ עֲוֵּֽ ֹ ֹנ ֶ ֵּֽתיָך׃
ֵּֽהֹוג ְַע ַ ִ֖

ֹחה ְפשָ ֶעִ֖יָך ְל ַ ֵּֽמע ֲִּנ ֹ֑י
כה ָ ֵּֽאנ ִִֹּּ֨כי ָ ֵּֽאנֹ ִּ ִ֥כי ה֛ וא מ ֶ ִ֥

ֹאתיָך ִ֥ל ֹא אֶ זְ כֵֹּֽ ר׃
וְ חַ ט ֶ ִ֖

ש ְפ ָטִ֖ה יָ ֹ֑חַ ד
ירנִּ י נִּ ָ ֵּֽ
כו הַ זְ ִּכ ֵ ֵ֕

מעַ ן ִּת ְצ ָ ֵּֽדק׃
תה ְל ַ ִ֥
סַ ֵפִ֥ר אַ ָ ִ֖

ה ִּראשִ֖ ֹון ָח ָט ֹ֑א
כז אָ ִּ ִ֥ביָך ָ ֵּֽ

פ ְשעו ִּ ֵּֽבי׃
יציָך ָ ִ֥
ומ ִּל ֶ ִ֖
ְ

כח

ק ֶדש
ֲח ֵלִ֖ל ָש ֵַ֣רי ֹ֑ ֹ
וַ ֵּֽ א ַ

דופים׃ {פ}
וְ אֶ ְתנָ ֵ֤ה לַ ִּ֨ ֵח ֶרם ּ֙ יַ ֵּֽעֲקִֹ֔ ב ְויִּ ְש ָר ֵ ִ֖אל ְלגִּ ִּ ֵּֽ

פרק מד
נחמה לעתיד

לא להתיאש!

קב עַ ְב ִּ ֹ֑די ְויִּ ְש ָר ֵ ִ֖אל בָ ַח ְִ֥ר ִּתי ֵּֽבֹו׃
ע ַ֣ ֹ
תה ְש ַמִ֖ע יַ ֵּֽ ֲ
א וְ עַ ָ ִ֥
ב ֵֹּֽכה־אָ ִּ֨ ַמר יְ הוָ ִ֥ה עֹ ֶשָ֛ך
ירא ּ֙ עַ ְב ִּ ַ֣די יַ ֵּֽעֲקִֹ֔ ב
ל־ת ָ
ִּ
אַ
ק־מיִּ ם ּ֙ עַ ל־צָ ִ֔ ֵמא
ִּ֨ ַ
כי אֶ צָ
ג ִּ ֵ֤

הבטחה לעתיד
טוב של ברכה
ותשובה

רוחי ּ֙ עַ ל־ז ְַר ִ֔ ֶעָך
ִּ
צק
אֶ ֵ֤ ֹ

בטֶ ן י ְַעזְ ֶרֹ֑ךָ
וְ ֵּֽ ֹיצֶ ְרָךִ֥ ִּמ ֶ ִ֖
ִּ ֵּֽוישֻׁ ִ֖רון בָ ַח ְִ֥ר ִּתי ֵּֽבֹו׃
לים עַ ל־י ַָב ָשֹ֑ה
וְ ֵּֽ ֹנזְ ִּ ִ֖
ל־צאֱצָ ֶ ֵּֽאיָך׃
ֶ ֵּֽ
וב ְרכָ ִּ ִ֖תי עַ
ִּ

ד וְ ָ ֵּֽצ ְמחִ֖ ו ְב ֵבַ֣ין חָ ִּצֹ֑יר

י־מיִּ ם׃
כע ֲָר ִּ ִ֖בים עַ ל־יִּ ְבלֵ ָ ֵּֽ
ַ ֵּֽ

ליהוָ ַ֣ה ִָ֔אנִּ י
ֹאמר ּ֙ ַ ֵּֽ
ה ֶז ֵ֤ה י ַ

ֲקב
שם־ ַיע ֹ֑ ֹ
וְ ֶז ִ֖ה יִּ ְק ָרַ֣א ְב ֵ ֵּֽ

ליה ִָ֔וה
תב יָדֹו ּ֙ ַ ֵּֽ
וְ ֶזַ֗ה יִּ ְכ ֵ֤ ֹ

וב ֵשִ֥ם יִּ ְש ָר ֵ ִ֖אל יְ כַ נֶ ֵּֽה׃ {פ}
ְ

ו ֵֹּֽכה־אָ ִּ֨ ַמר יְ הוָ ָ֧ה ֶ ֵּֽמלֶ ְך־יִּ ְש ָר ֵא֛ל וְ ֵּֽ ֹגאֲלִ֖ ֹו יְ הוָ ַ֣ה ְצ ָבאֹ֑ ֹות
רק ה' יכול להבטיח,
כי הכל בידו

ֲרֹון
א ֲִּנֵ֤י ִּראשֹון ּ֙ וַ ֵּֽ א ֲִּנ ַ֣י ַ ֵּֽאח ִ֔

ֱֹלהים׃
די ֵ ִ֥אין א ִּ ֵּֽ
ומבַ ְלעָ ַ ִ֖
ִּ

 - -התימנים מסיימים כאו --

ם־עֹול ֹ֑ם
ָ
ּׂשומי עַ
ידהָ וְ י ְַע ְר ִּ֨ ֶכהָ ּ֙ ִִּ֔לי ִּמ ִּ ִ֖
ומי־כָ מַ֣ ֹונִּ י יִּ ְק ָ ַ֗רא ְויַגִּ ֶ ֵ֤
ז ִּ ֵּֽ
למֹו׃
ֲשר תָ ִ֖ב ֹאנָה י ִַּגִ֥ידו ָ ֵּֽ
וְ ֵֹּֽא ִּתיֹ֛ות וַ ֵּֽ א ֶ ִ֥
ולכן ,לא להתיאש

ל־ת ְר ִ֔הו
ִּ
ל־ת ְפחֲ דו ּ֙ ְואַ
ִּ
ח ַ ֵּֽא
ֹוה ּ֙ ִּמ ַב ְלעָ ַ ִ֔די
הֲיֵ ֵ֤ש א ֱִּ֨ל ַ

ל ֹא ֵמ ָא֛ז ִּה ְש ַמ ְע ִּ ִ֥תיָך ְו ִּהגַ ִ֖ ְַּ֖ד ִּתי וְ אַ ֶתַ֣ם עֵ ָדֹ֑י
ה ִ֥
ֲ
וְ ֵאִ֥ין צִ֖ ור בַ ל־י ָ ֵָּֽד ְע ִּתי׃
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י־פֵ֤סֶ ל כֻׁ לָ ם ּ֙ ִֹ֔תהו
ט ֵּֽ ֹי ְצ ֵר ֶ

הפטרות ויקרא

ל־יֹועֹ֑ילו
ִּ
יהִ֖ם בַ
וד ֶ
ַוח ֲֵּֽמ ֵ

מעַ ן יֵבֵֹּֽ שו׃
ובל־יֵ ֵּֽ ְַּ֖דעִ֖ ו ְל ַ ִ֥
ַ
ה ֵָׄ֗מ ֵׄ֗ה בַ ל־יִּ ְרא֛ ו
יהַ֣ם ַ֗ ֵ ֵׄ֗
וְ עֵ ֵד ֶ
ופַ֣סֶ ל נ ָָסְֹ֑ך
י ִּ ֵּֽמי־י ַָצִ֥ר ֵ ִ֖אל ֶ

הֹועיל׃
ִּ ֵּֽ
ְל ִּב ְל ִּ ִ֖תי

יא ֵהֵ֤ן כָ ל־חֲבֵ ָריו ּ֙ יֵבִֹ֔ שו

המָ ה ֵ ֵּֽמאָ ָדֹ֑ם
שים ֵ ִ֖
ח ָר ִּ ִ֥
וְ ָ ֵּֽ

ע ִֹ֔מדו
ִּ ֵּֽי ְתקַ ְבצֵ֤ ו כֻׁ לָ ם ּ֙ יַ ֵּֽ ֲ
ע ִ֔ ָצד
יב חָ ַרֵ֤ש בַ ְרזֶל ּ֙ ַ ֵּֽמ ֲ
ֹחֹו
להו ּ֙ ִּבזְ ַ֣רֹועַ כ ִ֔
וַיִּ ְפעָ ִּ֨ ֵ

בשו יָ ֵּֽחַ ד׃
יִּ ְפח ֲִ֖דו ֵי ִ֥ ֹ
ופָ עַ ל ּ֙ ַבפֶ ִ֔ ָחם

ובַ מַ קָ בִ֖ ֹות יִּ ְצ ֵרֹ֑הו

יעף׃
ֹא־שתָ ה ַמִ֖יִּ ם וַיִּ ָ ֵּֽ
ַם־רעֵ ב ּ֙ וְ ֵאַ֣ין ִֹ֔כ ַח ל ָ ִ֥
ג ָ

יג חָ ַרַ֣ש עֵ ִּצים ֮ נָ ַ֣טָ ה קָ ו ֒
ּׂש ֶרד
יְ ָ ֵּֽתא ֲֵרַ֣הו בַ ִ֔ ֶ

ֲשהו ּ֙ בַ מַ ְקצֻׁ ִ֔עֹות ובַ ְמחוגָ ִ֖ה יְ ָ ֵּֽתא ֳֵרֹ֑הו
יַ ֵּֽע ִּ֨ ֵ

ֲשהו ּ֙ ְכ ַת ְב ִּנ ַ֣ית ִּ ִ֔איש
וַ ֵּֽ ַּ֖ ַיע ִּ֨ ֵ

שבֶ ת ָ ֵּֽביִּ ת׃
דם לָ ֶ ִ֥
ְכ ִּת ְפ ֶא ִֶ֥רת אָ ָ ִ֖

יד ִּל ְכ ָרת־לַ֣ ֹו א ֲָר ִּזִ֔ים

וַיִּ ַ ֵ֤קח ִּת ְר ָזה ּ֙ ְואַ ִ֔לֹון וַיְ אַ מֶ ץ־לִ֖ ֹו ַ ֵּֽבעֲצֵ י־יָ ֹ֑עַ ר

נ ַָטִ֥ע ִ֖ ֹא ֶרן וְ גֶ ִ֥שֶ ם יְ ג ֵ ֵַּֽדל׃
טו וְ הָ יָ ֵ֤ה ְלאָ ָדם ּ֙ ְלבָ ִ֔ ֵער
אַ ף־יִּ ְפעַ ל־אֵ ל ּ֙ וַיִּ ְש ִ֔ ָתחו
מֹו־אש
ִֵ֔
טז חֶ ְציֹו ּ֙ שָ ַרַ֣ף ְב
ֹאמַ֣ר ֶה ִָ֔אח
חם ּ֙ וְ י ַ
אַ ף־ ָי ֹ

ַּׂשיק ְו ָאַ֣פָ ה ָל ֹ֑חֶ ם
וַיִּ ַ ֵ֤קח מֵ הֶ ם ּ֙ ַו ִ֔ ָיחָ ם אַ ף־י ִּ ִ֖
ָד־למֹו׃
ָ ֵּֽ
פסֶ ל וַיִּ ְסג
עָ ָשִ֥הו ֶ ִ֖
לי וְ יִּ ְש ָבֹ֑ע
ֹאכל יִּ ְצ ֶלִ֥ה צָ ִּ ִ֖
עַ ל־חֶ ְציֹו ּ֙ ָב ָשַ֣ר י ִ֔ ֵ
יתי ֵּֽאור׃
מֹותי ָר ִּ ִ֥א ִּ
חַ ִּ ִ֖

שה ְל ִּפ ְסלֹ֑ ֹו
יתֹו ְל ֵ ִ֥אל עָ ָ ִ֖
וש ֵא ִַּ֣ר ִ֔
יז ְ

(יסגוד־) יִּ ְסגָד־ לֵ֤ ֹו וְ יִּ ְש ִּ֨ ַתחו ּ֙

לי ָ ֵּֽאתָ ה׃
ילנִּ י ִּ ִ֥כי אֵ ִּ ִ֖
ליו וְ י ֹאמַ ר ּ֙ הַ ִּצ ִ֔ ֵ
וְ יִּ ְתפַ ֵל ַ֣ל אֵ ִ֔ ָ
ל ֹא יָ ֵּֽ ְַּ֖דעִ֖ ו ְו ַ֣ל ֹא י ִָּבֹ֑ינו
יח ִ֥

ֹתם׃
ֵיהם ֵ ֵּֽמהַ ְש ִּ ִ֖כיל ִּלב ָ ֵּֽ
ִּכַ֣י ַטֵ֤ח ֵ ֵּֽמ ְראֹות ּ֙ ֵ ֵּֽעינ ִ֔ ֶ

ל־ל ַ֗בֹו
ִּ
יט וְ ֵּֽל ֹא־י ִָּשַ֣יב אֶ

מר ֒
א־תבו ָנה ֮ לֵ א ֹ
דעַ ת וְ ֵּֽל ֹ ְ
וְ ִּ֨ל ֹא ַ ִ֥

שר ְו ֹא ֵכ ֹ֑ל
לחֶ ם אֶ ְצ ֶלִ֥ה בָ ָ ִ֖
ֵּֽחלָ יו ּ֙ ִ֔ ֶ
יתי עַ ל־גֶ ָ
מֹו־אש ְ֠ ְואַ ף אָ ִּ ֵ֤פ ִּ
ֵַ֗
חֶ ְציֹ֞ו שָ ַר ְַ֣פ ִּתי ְב
ֱשה
וְ יִּ ְתרֹו ּ֙ ְל ֵּֽתֹועֵ ָבַ֣ה ֶ ֵּֽאע ִ֔ ֶ

ְלבִ֥ ול ֵעִ֖ץ אֶ ְסגֵּֽ ֹוד׃

הותל ִּה ָט ֹ֑הו
ַ ִ֖
ר ֶע ַ֣ה ִֵ֔אפֶ ר ֵלִ֥ב
כ ֹ
יני׃ {ס}
ימ ִּ ֵּֽ
שקֶ ר ִּ ֵּֽב ִּ
ֹאמר הֲ לִ֥ ֹוא ֶ ִ֖
ַציל אֶ ת־נ ְַפשֹו ּ֙ וְ ַ֣ל ֹא י ִ֔ ַ
וְ ֵּֽל ֹא־י ִּ ֵ֤
ושוב ,קריאה
לחשבון נפש

והבטחה למחילה
ולגאולה

י־אֹ֑תָ ה
ר־אַ֣לֶ ה יַ ֵּֽעֲקִֹ֔ ב וְ יִּ ְש ָר ֵ ִ֖אל ִּכַ֣י עַ ְב ִּד ָ
ֵ
כא זְ כָ
ָשנִּ י׃
ד־לי ּ֙ ִַ֔אתָ ה יִּ ְש ָר ֵ ִ֖אל ִ֥ל ֹא ִּתנ ֵ ֵּֽ
ִּ
תיָך ֶעֵּֽבֶ
יְ צַ ְר ִּ ֵ֤
יתי כָ עָ ב ּ֙ ְפשָ ִ֔ ֶעיָך
ח ִּ
כב מָ ִּ ֵ֤

ֹאותֹ֑יָך
וְ ֶ ֵּֽכעָ נָ ִַּ֖֖ן ַחט ֶ

שובה אֵ ַלִ֖י ִּ ִ֥כי גְ אַ ְל ִּ ֵּֽתיָך׃
ָ ִ֥

כג ָר ִּ֨נו שָ ַ֜ ַמיִּ ם ִּ ֵּֽכי־עָ ָשַ֣ה יְ ה ָוַ֗ה הָ ִּ ִּ֨ריעו ּ֙ תַ ְח ִּתיַֹ֣ות ִָ֔א ֶרץ
ִּפ ְצחֵ֤ ו הָ ִּרים ּ֙ ִּר ִ֔ ָנה

ל־ע ַ֣ץ ֹ֑בֹו
ֵ
יַ ִ֖עַ ר ְוכָ

ע ִֹ֔קב
ִּ ֵּֽכי־ג ַָאֵ֤ל יְ ה ָוה ּ֙ יַ ֵּֽ ֲ

וביִּ ְש ָר ֵ ִ֖אל יִּ ְתפָ ָ ֵּֽאר׃ {ס}
ְ

הפטרות ויקרא
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הפטרת צו
בירמיהו  3קטעים :ז,כא – סוף הפרק; ח,א-ג; ט,כב-כג
[והתימנים מדלגים על הקטע השני]

פרק ז
תוכחה
לא ציויתי על
קרבנות בצאתכם
ממצרים

כא

ֱֹלהַ֣י יִּ ְש ָר ֵאֹ֑ל
כה אָ ַמ֛ר יְ הוָ ִ֥ה ְצ ָבאִ֖ ֹות א ֵ
ִ֥ ֹ
שר׃
יכִ֖ם ְו ִּא ְכלִ֥ ו בָ ָ ֵּֽ
יכ֛ם ְספִ֥ ו עַ ל־זִּ ְבחֵ ֶ
עֹ ֵּֽלֹותֵ ֶ

יתים
א־ד ַב ְֵ֤ר ִּתי אֶ ת־א ֲֵּֽבֹותֵ יכֶ ם ּ֙ וְ ַ֣ל ֹא ִּצוִּ ִִּ֔
כב ְ֠ ִּכי ֵּֽל ֹ ִּ
אֹותם ֵמ ֶא ֶַ֣רץ ִּמ ְצ ָרֹ֑יִּ ם
ָ ִ֖
יאי
ֹוצ ִּ ִ֥
ְביֹ֛ום (הוציא) ֵּֽה ִּ

ִּכי ִּאם ...
קֹולי
ִּש ְמעו ְב ִּ

עֹולה ָו ָזֵּֽבַ ח׃
ָ ִ֖
רי
ל־ד ְב ֵ ִ֥
עַ ִּ

מר ּ֙
אֹותֵ֤ם לֵ א ֹ
ָ
יתי
כג ִּכַ֣י ִּ ֵּֽאם־אֶ ת־הַ ָד ָבַ֣ר ְ֠הַ זֶה ִּצ ִּ ִּ֨ו ִּ
יו־לַ֣י ְל ָע ֹ֑ם
תם ִּ ֵּֽת ְה ִּ
אֹלהים וְ אַ ֶ ִ֖
ִִּ֔
ל
ֵ֤יתי לָ כֶ ם ּ֙ ֵ ֵּֽ
קֹולי וְ ָה ִּי ִּ
ִּש ְמעַ֣ ו ְב ִִּ֔
יטִ֥ב לָ ֶ ֵּֽכם׃
מעַ ן יִּ ַ
וַ ֵּֽ הֲלַ ְכ ַ֗ ֶתם ְבכָ ל־הַ ֶ ִּ֨ד ֶרְך ּ֙ א ֲֶשַ֣ר אֲצַ וֶ ַ֣ה אֶ ְת ִ֔ ֶכם ְל ַ ִ֖

ולא שמעו בקולי כד

מעֵ ִ֔צֹות ִּב ְש ִּר ִ֖רות ִּל ָבַ֣ם הָ ָרֹ֑ע
א־הטַ֣ ו אֶ ת־אָ זְ ָנִ֔ם וַיֵ ְֵּֽלכו ּ֙ ְב ַ֣ ֹ
ש ְמעו ּ֙ וְ ֵּֽל ֹ ִּ
וְ ֵ֤ל ֹא ָ ֵּֽ
ֵּֽהיִ֥ו ְלאָ חִ֖ ֹור ְו ִ֥ל ֹא ְלפָ ִּ ֵּֽנים׃
ו ִַּי ְ

ֲשר יָ ְֵּֽצאֵ֤ ו א ֲֵּֽבֹותֵ יכֶ ם ּ֙ ֵמ ֶא ֶַ֣רץ ִּמ ְצ ַ ִ֔ריִּ ם ַעִ֖ד הַ יַֹ֣ום הַ זֶ ֹ֑ה
כה ְל ִּמן־הַ יַ֗ ֹום א ִּ֨ ֶ
יאים יִֹ֖ום הַ ְש ֵכִ֥ם וְ שָ ֵֹּֽלחַ ׃
וָ ֵּֽאֶ ְש ַלֵ֤ח אֲלֵ יכֶ ם ּ֙ אֶ ת־כָ ל־עֲבָ ַדַ֣י הַ נְ ִּב ִּ ִ֔
לי
ש ְמעו ּ֙ אֵ ִ֔ ַ
כו וְ לֵ֤ ֹוא ָ ֵּֽ

ל ֹא ִּהטִ֖ ו אֶ ת־אָ זְ נָ ֹ֑ם
וְ ִ֥

ֲבֹותם׃
רעו ֵ ֵּֽמא ָ ֵּֽ
ַוי ְַקשו ּ֙ אֶ ת־עָ ְר ִ֔ ָפם הֵ ֵ ִ֖
ה' לירמיהו:

"וְ ל ֹא יִּ ְש ְמעו אֵ לֶ יָך"

ל ֹא יִּ ְש ְמעִ֖ ו אֵ ֶל ֹ֑יָך
ת אֲלֵ יהֶ ם ּ֙ אֶ ת־כָ ל־הַ ְדבָ ִּ ַ֣רים ָה ִֵ֔אלֶ ה ְו ִ֥
כז וְ ִּדבַ ְר ָ ֵ֤
יהִ֖ם
ראתָ אֲלֵ ֶ
וְ קָ ָ ִ֥

[המשך התוכחה]

ל ֹא יַ ֵּֽ עֲנֵּֽ וכָ ה׃
וְ ִ֥

יהם
ת אֲלֵ ַ֗ ֶ
כח ְו ָ ֵּֽאמַ ְר ָ ַ֣
מוסֹ֑ר
ָ
ל ְקחִ֖ ו
ל ֹא ָ ֵּֽ
ֱֹלהיו ְו ִ֥
ֶז ֵ֤ה הַ גֹוי ּ֙ א ֲֶשַ֣ר ֵּֽלֹוא־שָ ְמ ַ֗עו ְבקֹול ּ֙ יְ הוָ ַ֣ה א ִ֔ ָ
ָ ֵּֽא ְב ָדה ּ֙ ָ ֵּֽהאֱמו ִ֔ ָנה

יהם׃ {ס}
תה ִּמ ִּפ ֶ ֵּֽ
וְ נִּ ְכ ְר ָ ִ֖

  -התימנים מדלגים מכאן ,ועוברים לקטע השלישי [פרק ט פסוק כב]ה' מאס בישראל

ל־שפָ ִּיִ֖ם ִּקינָ ֹ֑ה
ְ
וש ִּ ִ֥אי עַ
יכי ְ
כט ג ִָּז ֵ֤י נִּ זְ ֵרְך ּ֙ ְוֵּֽהַ ְש ִִּ֔ל ִּ
ִּכ ִּ֚י ָמ ַאַ֣ס יְ ה ִָ֔וה

והסיבה:
ע"ז ושריפת ילדיהם
באש

ת־דֹור עֶ ְב ָר ֵּֽתֹו׃
ִ֥
טש אֶ
וַיִּ ִ֖ ֹ

רע ְבעֵ ינַ ִ֖י נְ אֻׁ ם־יְ הוָ ֹ֑ה
הודה הָ ַ ֛
ל ִּ ֵּֽכי־עָ ִּ֨שו ְבנֵ ֵּֽי־יְ ָ ִ֥
א־ש ִּ ִ֥מי עָ ָלִ֖יו ְלטַ ְמ ֵּֽאֹו׃
ְ
יהם ַב ַב֛יִּ ת אֲשֶ ר־נִּ ְק ָ ֵּֽר
ָשַ֣מו ִּש ֵּֽקוצֵ ַ֗ ֶ
לא ובָ נ֞ו בָ מַ֣ ֹות הַ תַֹ֗ פֶ ת
יהִ֖ם בָ ֵאֹ֑ש
ת־ב ֵּֽ ֹנתֵ ֶ
ְ
ֵיהִ֥ם ְואֶ
ת־בנ ֶ
ְ
רף אֶ
ן־ה ִֹ֔נם ִּל ְש ֛ ֹ
אֲשֶ ר ּ֙ ְבגֵ ַ֣יא בֶ ִּ
ל־ל ִּ ֵּֽבי׃ {פ}
ִּ
תה עַ
ל ֹא ָ ֵּֽע ְל ָ ִ֖
ִ֔יתי ְו ִ֥
אֲשֶ ר ּ֙ ַ֣ל ֹא ִּצ ִּו ִּ
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ָמים בָ ִּאים ּ֙ נְ אֻׁ ם־יְ ה ִָ֔וה
לב לָ ֞ ֵכן ִּהנֵ ֵּֽה־י ִּ ֵ֤
הה ֲֵרגָ ֹ֑ה
ן־ה ִֹ֔נם ִּ ִ֖כי ִּאם־גֵ ַ֣יא ַ ֵּֽ
וְ ֵּֽל ֹא־יֵאָ ִּ֨ ֵמר עֵ֤ ֹו ד הַ ִֹּ֨תפֶ ת ּ֙ ְוגֵ ַ֣יא ֶב ִּ

גיא בן-הנום ייהפך
לגיא ההריגה

תפֶ ת ֵמ ֵאִ֥ין מָ ֵּֽקֹום׃
וְ ָ ֵּֽק ְב ִ֥רו ְב ִ֖ ֹ
ול ֶ ֵּֽבה ֱַמַ֣ת הָ ָא ֶֹ֑רץ
ֲכל ְלעִ֥ ֹוף הַ שָ ַמִ֖יִּ ם ְ
לת ָה ָע ֵ֤ם הַ ֶזה ּ֙ ְל ַ ֵּֽמא ִ֔ ָ
ֵּֽהיְ ַ֜ ָתה נִּ ְב ִּ֨ ַ
לג ְו ִּ֨ ָ
ח ִּ ֵּֽריד׃
וְ ֵאִ֖ין ַ ֵּֽמ ֲ
תושבת כל שמחה
מיהודה ,ותיחרב
הארץ

ומחֻׁ צֹות ּ֙ יְ ַ֣רושָ ִ֔לַ ִּם
הודה ֵ ֵּֽ
תי ׀ ֵ ֵּֽמעָ ֵרַ֣י יְ ָ ַ֗
לד וְ ִּה ְשבַ ִּ ַ֣
תן וְ קַ֣ ֹול כַ ָל ֹ֑ה
קֵ֤ ֹול שָ שֹון ּ֙ וְ קַ֣ ֹול ִּש ְמ ִ֔ ָחה קִ֥ ֹול חָ ָ ִ֖
ִּ ִ֥כי ְלחָ ְר ָבִ֖ה ִּ ֵּֽת ְהיֶ ִ֥ה ָה ָ ֵּֽא ֶרץ׃

פרק ח
עצמות מנהיגי א

ירושלים ויושביה
יוצאו מקבריהם

היא נְ אֻׁ ם־יְ ה ָָ֡וה
בָ ֵע ַ֣ת הַ ִּ ַ֣
הודַ֣ה ְואֶ ת־עַ ְצמֹות־שָ ָריו ֩
יֹוצַ֣יאו אֶ ת־עַ ְצמַ֣ ֹות ַמ ְל ֵ ֵּֽכי־יְ ָ
(ויציאו) ִּ
יאים
וְ אֶ ת־עַ ְצ ִּ֨מֹות הַ כֵֹּֽ ה ֲִּנַ֜ים ְו ֵאַ֣ת ׀ עַ ְצמַ֣ ֹות ַהנְ ִּב ִּ ַ֗
יהם׃
ל ִּם ִּמ ִּק ְב ֵר ֶ ֵּֽ
יֹוש ֵ ֵּֽבי־יְ רושָ ָ ִ֖
וְ ֵא֛ת עַ ְצמִ֥ ֹות ְ

כל ׀ ְצ ָבַ֣א הַ שָ ַ֗ ַמיִּ ם
ול ַ֣ ֹ
ָרחַ ְ
שמֶ ש וְ לַ י ֵ ַ֜
ושטָ חום ֩ לַ ִּ֨ ֶ
ב ְ
יהם
ה ְלכַ֣ ו ַ ֵּֽאח ֲֵר ִ֔ ֶ
ֲה ַ֜בום וַ ֵּֽ א ֲֶשֵ֤ר עֲבָ דום ּ֙ וַ ֵּֽ אֲשֶ ר ּ֙ ָ ֵּֽ
ֲשר א ֵ
א ִּ֨ ֶ
חוִ֖ו לָ ֶהֹ֑ם
ֲשר ִּ ֵּֽה ְשתַ ֲ
וַ ֵּֽ א ֲֶשַ֣ר ְד ָר ִ֔שום וַ ֵּֽ א ֶ ִ֥
מה ִּ ֵּֽי ְהיֵּֽ ו׃
הא ֲָד ָ ִ֖
ל־פנֵ ִ֥י ָ ֵּֽ
ְ
דמֶ ן עַ
ל ֹא י ָ ֵֵּֽא ְספו ּ֙ ְו ַ֣ל ֹא יִּ ָק ִֵ֔ברו ְל ֛ ֹ
ֵ֤
הנשארים יבחרו
למּות

ג וְ נִּ ְב ַחִ֥ר ִּ֨ ָמ ֶות ּ֙ ֵ ֵּֽמחַ יִּ ִ֔ים
ה ָר ָעִ֖ה הַ ז ֹֹ֑את
חה ָ ֵּֽ
ְלכַֹ֗ ל הַ ְשאֵ ִּרית ּ֙ ַהנִּ ְשאָ ִּ ִ֔רים ִּמן־הַ ִּמ ְשפָ ָ ִ֥
אם יְ הוָ ִ֥ה ְצבָ ֵּֽאֹות׃ {ס}
שם נְ ֻׁ ִ֖
ל־ה ְמקֹמֵ֤ ֹות ַהנִּ ְשאָ ִּרים ּ֙ א ֲֶשַ֣ר ִּה ַד ְח ִּתַ֣ים ִ֔ ָ
ַ
ְבכָ

פרק ט
להתהלל
בידיעת ה'
שלא להתהלל בהם

[ - -התימנים מדלגים עד כאן]

כה ׀ אָ ַמַ֣ר יְ ה ַָ֗וה
כב ַ֣ ֹ
אַ ל־יִּ ְת ַה ֵלֵ֤ל ָחכָ ם ּ֙ ְב ָח ְכמָ ִ֔תֹו
ורתֹ֑ ֹו
וְ אַ ל־יִּ ְת ַה ֵלִ֥ל ַהגִּ בִ֖ ֹור ִּבגְ ֵּֽב ָ
שיר ְבעָ ְש ֵּֽרֹו׃
אַ ל־יִּ ְת ַה ֵלִ֥ל עָ ִּ ִ֖

להתהלל בו

לל
ם־ב ֞ז ֹאת יִּ ְת ַה ֵל ַ֣ל ַה ִּמ ְתהַ ַ֗ ֵ
ְ
כג ִּכַ֣י ִּא
ֹותי ֒
הַ ְשכֵ ל ֮ וְ י ַָ֣דֹ עַ א ִּ
וצ ָד ָ ִ֖קה בָ ָא ֶֹ֑רץ
פט ְ
ִּכ ִּ֚י א ֲִּנ ַ֣י יְ ה ִָ֔וה ִֹ֥עשֶ ה ֶח֛סֶ ד ִּמ ְש ָ ִ֥
פ ְצ ִּתי נְ אֻׁ ם־יְ הוָ ֵּֽה׃ {ס}
י־ב ֵאִ֥לֶ ה חָ ַ ִ֖
ִּ ֵּֽכ ְ
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הפטרת שמיני
שמואל ב :ו,א – ז,יז
כולם מתחילים בפסוק א'
 הספרדים מסיימים בסוף פסוק יט ,ויש מוסיפים שני פסוקים "נאמן ביתך"; יש המסיימים בסוף פרק ו'; האיטליאנים והתימנים מסיימים בפרק ז בסוף פסוק ג; -ויש הקוראים עד הסוף.

מסעות ארון הברית בימי דוד

פרק ו
א

ֹלשים ָ ֵּֽאלֶ ף׃
ַו ִֹּ֨יסֶ ף עִ֥ ֹוד ָד ִּו֛ד אֶ ת־כָ ל־בָ חִ֥ ור ְביִּ ְש ָר ֵ ִ֖אל ְש ִּ ִ֥

מסע הארון
מבית עמינדב
יציאה ממקום
הנקרא ִּבַ עֳלָ ה
[אשר ביהודה] -
היא קרית יערים

ב

הודֹ֑ה
ל־העָ ם ּ֙ א ֲֶשַ֣ר ִּא ִ֔תֹו ִּ ֵּֽמבַ ע ֲֵלִ֖י יְ ָ
ָ
וַיָ ַָּ֣֣קָ ם ׀ וַיֵ ַ֣לֶ ְך ָד ִּוַ֗ד ְוכָ
ֱֹלהים
שם אֵ ִּ֚ת א ֲַ֣רֹון ָ ֵּֽהא ִִּ֔
העֲלַ֣ ֹות ִּמ ַ֗ ָ
ְל ַ ֵּֽ
ליו׃
שב ַה ְכ ֻׁר ִּ ִ֖בים עָ ָ ֵּֽ
שם ֵשַ֣ם יְ הוָ ָ֧ה ְצ ָבא֛ ֹות ֹי ֵ ִ֥
אֲשֶ ר־נִּ ְק ָרַ֣א ַ֗ ֵ
שה
עג ָָל ַ֣ה ח ֲָד ִ֔ ָ
ֱֹלהים ּ֙ אֶ ל־ ֲ
הא ִּ
ַוי ְַר ִַּ֜כבו אֶ ת־א ֲֵ֤רֹון ָ ֵּֽ

ג

ָדב א ֲֶשַ֣ר בַ גִּ ְב ָע ֹ֑ה
ו ִִַּּ֨יּׂשָ ִֻׁ֔אהו ִּמ ֵבִ֥ית א ִּ ֲֵּֽבינ ָ ִ֖
שה׃
עג ָָלִ֥ה ח ֲָד ָ ֵּֽ
ת־ה ֲ
ָ ֵּֽ
וְ עֻׁ זָ ַ֣א וְ אַ ְחיַֹ֗ו ְב ֵני ּ֙ א ֲִּבַ֣ינ ָ ִָ֔דב ֵּֽ ֹנה ֲִּגִ֖ים אֶ

עֻׁ זָא וְ אַ ְחיֹו

ד

ֱֹלהֹ֑ים
וַיִּ ּׂשָ ַֻׁ֗אהו ִּמ ֵבֵ֤ית א ִּ ֲֵּֽבינ ָָדב ּ֙ א ֲֶשַ֣ר ַבגִּ ְב ִ֔ ָעה ִּעִ֖ם א ֲַ֣רֹון ָ ֵּֽהא ִּ
וְ אַ ְח ֵ֕יֹו הֹ ֵלְִ֖ך ִּל ְפנֵ ִ֥י ָ ֵּֽהאָ ֵּֽרֹון׃

ְמשַ ח ֲִּקים ִּל ְפנֵי
ה'

ל־בַ֣ית יִּ ְש ָר ֵַ֗אל
ֵ
ה וְ ָד ִּו ַ֣ד ׀ וְ כָ
רֹושֹ֑ים
כל ע ֲֵצַ֣י ְב ִּ
ח ִּקים ּ֙ ִּל ְפנֵ ַ֣י יְ ה ָוִ֔ה ְב ִ֖ ֹ
ש ֲ
ְמ ַ ֵּֽ
ֱלים׃
וב ְמנַ ֵּֽעַ נְ ִּעִ֖ים ֵּֽו ְבצֶ ְלצ ִּ ֵּֽ
ובתֻׁ ִִּ֔פים ִּ
וב ִּכנֹ ֵ֤רֹות ו ִּבנְ ָב ִּלים ּ֙ ְ
ְ

מות עוזה

ו

ָבאו עַ ד־ ֹג ֶַ֣רן נָכֹ֑ ֹון
ַוי ִ֖ ֹ
ש ְמטִ֖ ו הַ בָ ָ ֵּֽקר׃
ֱֹלהים ּ֙ וַיַֹ֣אחֶ ז ִ֔בֹו ִּ ִ֥כי ָ ֵּֽ
לח עֻׁ ַ֜ ָזה אֶ ל־א ֲֵ֤רֹון ָ ֵּֽהא ִּ
וַיִּ ְש ִּ֨ ַ

ז

ל־ה ַשֹ֑ל
ַ
ֱֹלהים עַ
ה ָוה ּ֙ ְבעֻׁ ִ֔ ָזה ַוי ֵַכִ֥הו ָש֛ם ָ ֵּֽהא ִּ ִ֖
ר־אֵ֤ף יְ ֹ
ַ
ו ִַּיֵּֽחַ
ֱֹלהים׃
הא ִּ ֵּֽ
שם ִּ ִ֖עם א ֲִ֥רֹון ָ ֵּֽ
וַיָ ַ֣מָ ת ִ֔ ָ

"פֶ ֶרץ עֻׁ זָה"

ח

הטיית הארון אל
בית עובד אדום
הגתי

ט

רץ יְ הוָ ֛ה ֶפ ִֶ֖רץ ְבעֻׁ זָ ֹ֑ה
ֲשר פָ ַ ָ֧
ו ִַּי ַ֣חַ ר ְל ָד ִּ ִ֔וד עַ ל ֩ א ִּ֨ ֶ
וַיִּ ְק ָ ֞רא לַ מָ קֵ֤ ֹום הַ הוא ּ֙ ֶפ ֶַ֣רץ עֻׁ ִ֔ ָזה ַעִ֖ד הַ יִֹ֥ום הַ זֶ ֵּֽה׃
וַיִּ ָ ִ֥רא ָד ִּו֛ד אֶ ת־יְ הוָ ִ֖ה בַ יַֹ֣ום ַההֹ֑ וא
ו ֵַ֕י ֹאמֶ ר ֵא֛יְך יָבִ֥ ֹוא אֵ ַלִ֖י א ֲִ֥רֹון יְ הוָ ֵּֽה׃

י

ל־עַ֣יר ָד ִּו ֹ֑ד
ִּ
וְ ֵּֽל ֹא־אָ ָבַ֣ה ָד ִּוַ֗ד ְלהָ ִּ ִ֥סיר אֵ ָל֛יו אֶ ת־א ֲִ֥רֹון יְ הוָ ִ֖ה עַ
דם הַ גִּ ִּ ֵּֽתי׃
א ִ֖ ֹ
ַוי ֵַט ַ֣הו ָד ִּוִ֔ד ֵבִ֥ית עֹ ֵ ֵּֽבד־ ֱ
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יא
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ֹלשַ֣ה ח ֳָד ִּשֹ֑ים
דם ַהגִּ ִּ ִ֖תי ְש ָ
אֹ֛
בד ֱ
ֲרֹון יְ ה ַָ֜וה ֵבַ֣ית עֹ ֵ ִ֥
ַויֵשֶ ב ֩ א ִּ֨
יתֹו׃
דם ְואֶ ת־כָ ל־בֵ ֵּֽ
א ִ֖ ֹ
וַיְ ָב ֶָ֧רְך יְ הוָ ֛ה אֶ ת־עֹ ֵבִ֥ד ֱ

יב

מר ֒
ַו ֻׁי ַגַ֗ד לַ ֶמַ֣לֶ ְך ָדוִּ ד ֮ לֵ א ֹ
ר־לֹו
ִ֔
אדֹ ם ּ֙ וְ אֶ ת־כָ ל־אֲשֶ
ת־בית עֹ ֵבֵ֤ד ֱ
ִֵּ֨
בֵ ַרְַ֣ך יְ ה ָוַ֗ה אֶ
ֱֹלהֹ֑ים
ַ ֵּֽבעֲבִ֖ ור א ֲַ֣רֹון ָ ֵּֽהא ִּ
וַיֵ ַ֣לֶ ְך ָד ִּוַ֗ד

מסע הארון -
מבית עובד
לעיר דוד
זבח ושמחה

דם ִּ ִ֥עיר ָד ִּוִ֖ד ְב ִּש ְמ ָ ֵּֽחה׃
אֹ֛
בד ֱ
ֱֹלהים ִּמ ִֵּ֨בית עֹ ֵ ִ֥
ֲרֹון ָ ֵּֽהא ִַּ֜
ַויַעַ ל ֩ אֶ ת־א ִּ֨
יג

ומ ִּ ֵּֽריא׃
בח שִ֖ ֹור ְ
כי ָ ֵּֽצע ֲ֛דו ֵּֽ ֹנ ְש ֵאִ֥י אֲרֹון־יְ הוָ ִ֖ה ִּש ָשַ֣ה ְצעָ ִּ ֹ֑דים וַיִּ זְ ַ ִ֥
וַיְ ִַּ֗הי ִּ ָ֧
וְ ָד ִּ ֵ֕וד חָ גִ֖ור אֵ פִ֥ ֹוד ָ ֵּֽבד׃

יד

ל־עז ִּל ְפנֵ ַ֣י יְ הוָ ֹ֑ה
ִֹ֖
וְ ָד ִּו֛ד ְמכַ ְר ֵכִ֥ר ְבכָ

טו

ֲלים אֶ ת־א ֲַ֣רֹון יְ הוָ ֹ֑ה
ל־בַ֣ית יִּ ְש ָר ִֵ֔אל ַ ֵּֽמע ִּ ִ֖
ֵ
וְ ָדוִּ ד ּ֙ וְ כָ
שֹופר׃
ָ ֵּֽ
ובקִ֥ ֹול
רועִ֖ה ְ
ִּב ְת ָ

מיכל

טז

הצגת [הנחת]
הארון באוהל

יז

בא ִּעַ֣יר ָד ִּו ֹ֑ד
וְ הָ ָיה ּ֙ א ֲַ֣רֹון יְ ה ָוִ֔ה ָ ִ֖
ה ַח ַ֗לֹון
יכל בַ ת־שָ אַ֜ ול נִּ ְש ְק ָפַ֣ה ׀ ְב ַע ַ֣ד ַ ֵּֽ
ומ ִּ֨ ַ
ִּ
ַתבֶ ז לִ֖ ֹו ְב ִּל ָ ֵּֽבה׃
ומכַ ְרכֵ ר ּ֙ ִּל ְפנֵ ַ֣י יְ ה ִָ֔וה ו ִּ ִ֥
ַת ֶרא אֶ ת־הַ ֶמֵ֤לֶ ְך ָדוִּ ד ּ֙ ְמפַ זֵ ֵ֤ז ְ
ו ִּ֨ ֵ
קֹומֹו
ַצגו ֹאתֹו ּ֙ ִּב ְמ ִ֔
ָבאו אֶ ת־א ֲַ֣רֹון יְ ה ַָ֗וה ַוי ִּ ֵ֤
ַוי ִַּ֜
ֲשר נָ ֵּֽטָ ה־לִ֖ ֹו ָד ִּו ֹ֑ד
ְבתַ֣ ֹוְך ָה ִֹ֔א ֶהל א ֶ ִ֥
ושלָ ִּ ֵּֽמים׃
ַו ִּ֨ ַיעַ ל ָד ִּוִ֥ד עֹ ל֛ ֹות ִּל ְפנֵ ִ֥י יְ הוָ ִ֖ה ְ

עולות ושלמים
דוד מברך את
העם ,ומחלק
להם אוכל

יח

עֹולִ֖ה וְ הַ ְשלָ ִּמֹ֑ים
העֲלִ֥ ֹות ָ ֵּֽה ָ
וַיְ ַכ ַ֣ל ָד ִּ ִ֔וד ֵמ ַ ֵּֽ
וַיְ ָב ֶַ֣רְך אֶ ת־הָ ִ֔ ָעם ְב ֵשִ֖ם יְ הוָ ִ֥ה ְצ ָב ֵּֽאֹות׃

יט

ד־אשָ ה ֒
ִּ
לק ְלכָ ל־הָ ַ֜ ָעם ְלכָ ל־הֲ מַ֣ ֹון יִּ ְש ָראֵ ל ֮ ְלמֵ ִּאַ֣יש ְועַ
וַיְ ַח ִּ֨ ֵ
ישה אֶ ָחֹ֑ת
ֲש ָ ִ֖
ְל ִּ ַ֗איש חַ ַלִ֥ת ִּ֨ ֶלחֶ ם ּ֙ אַ ִ֔ ַחת וְ אֶ ְש ָפַ֣ר אֶ ִ֔ ָחד וַ ֵּֽ א ִּ
יתֹו׃
וַיֵ ִ֥לֶ ְך כָ ל־הָ ָעִ֖ם ִּ ִ֥איש ְלבֵ ֵּֽ
 -הספרדים ועוד קהילות מסיימים כא,Iויש מהם המוסיפים  2פסוקים "ונאמן ביתך" וכו' [להלן בפרק ז ,פסוקים טז-יז]

דוד ומיכל

כ

וַיָ ִ֥שָ ב ָד ִּוִ֖ד ְל ָב ֵרְַ֣ך אֶ ת־בֵ יתֹ֑ ֹו {ס}
ַת ֹאמֶ ר
יכֵ֤ל בַ ת־שָ אול ּ֙ ִּל ְק ַרַ֣את ָד ִּוִ֔ד ו ַ֗
וַתֵ ֞ ֵצא ִּמ ַ
מַ ה־נִּ ְכ ִַּ֨בד הַ יַ֜ ֹום ֶמַ֣לֶ ְך יִּ ְש ָר ֵַ֗אל
ֲשר נִּ גְ ָלֵ֤ה הַ יֹום ּ֙ ְלעֵ י ֵני ּ֙ אַ ְמהַ֣ ֹות עֲבָ ָ ִ֔דיו
א ִּ֨ ֶ
ְכ ִּהגָלִ֥ ֹות נִּ גְ לִ֖ ֹות אַ ַחִ֥ד ָה ֵר ִּ ֵּֽקים׃

הפטרות ויקרא
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ל־מיכַ ל ֒ ִּל ְפנֵ ַ֣י יְ ה ַָ֗וה
ִּ
וַיַֹ֣אמֶ ר ָדוִּ ד ֮ אֶ

כא

יתֹו
ומכָ ל־בֵ ִ֔
ר־בי ֵ ֵּֽמאָ ִּביְך ּ֙ ִּ
ִּ ֵ֤
ֲשר ָ ֵּֽבחַ
א ִּ֨ ֶ
ל־עִ֥ם יְ הוָ ִ֖ה עַ ל־יִּ ְש ָר ֵאֹ֑ל וְ ִּ ֵּֽשחַ ְק ִּ ִ֖תי ִּל ְפנֵ ִ֥י יְ הוָ ֵּֽה׃
ַ
ֹתי נ ִָּג֛יד עַ
ְלצַ ִֹּ֨ות א ִּ ִ֥
כב

פל ְבעֵ ינָ ֹ֑י
ִ֥יתי שָ ָ ִ֖
ל ִּתי עֹוד ּ֙ ִּמ ִ֔ז ֹאת וְ הָ ִּי ִּ
ונְ קַ ֵ֤
ם־האֲמָ הֹות ּ֙ א ֲֶשַ֣ר אָ ִ֔ ַמ ְר ְת ִּע ָמִ֖ם ִּאכָ ֵ ֵּֽב ָדה׃
ָ ֵּֽ
וְ ִּע

עונש מיכל

כג

מֹותה׃ {פ}
ָ ֵּֽ
ֹא־היָה ָלִ֖ה יָ ֹ֑לֶ ד ַעִ֖ד יִֹ֥ום
ול ִּמיכַ ל ּ֙ בַ ת־שָ אִ֔ ול ל ָ ִ֥
ְ
 - -הרבה קהילות מסיימות כאן - -

מי יבנה בית לה'?

פרק ז
דוד לנתן :בית
לארון האלהים

א

יח־לִ֥ ֹו ִּמ ָס ִּ ִ֖ביב ִּמכָ ל־ ֵֹּֽאיְ ָ ֵּֽביו׃
מלֶ ְך ְבבֵ יתֹ֑ ֹו וַ ֵּֽיהוָ ֛ה הֵ נִּ ַ ֵּֽ
ָשב הַ ֶ ִ֖
וַיְ ִֵּ֕הי ִּ ֵּֽכי־י ַ ִ֥

ב

ַויֵֹ֤אמֶ ר ַה ִּ֨ ֶמלֶ ְך ּ֙ אֶ ל־נ ָָתַ֣ן ַהנ ִִָּ֔ביא
יֹושִ֖ב ְב ֵבַ֣ית א ֲָרזִּ ֹ֑ים
ְר ֵאַ֣ה ִ֔ ָנא ָ ֵּֽאנֹ ִּ ִ֥כי ֵ
יעֵּֽה׃
שב ְבתִ֥ ֹוְך הַ יְ ִּר ָ
ֱֹלהים ֹי ֵ ִ֖
וַ ֵּֽ אֲרֹון ּ֙ ָ ֵּֽהא ִִּ֔

ג

ל־ה ִ֔ ֶמלֶ ְך
ַ
וַיֵֹ֤אמֶ ר נָתָ ן ּ֙ אֶ
כל א ֲֶשִ֥ר ִּ ֵּֽב ְלבָ ְבָךִ֖ ֵל ְַ֣ך ע ֲֵשֹ֑ה ִּ ִ֥כי יְ הוָ ִ֖ה ִּע ָ ֵּֽמְך׃
ֹ֛
 - -כאן מסיימים האיטליאנים והתימנים - -

שליחות נתן
אל דוד

ד וַיְ ִּ ִ֖הי בַ ַל ַ֣יְ לָ ה הַ הֹ֑ וא {ס}
ָתן לֵ א ֵֹּֽמר׃
וַ ֵּֽ ַּ֖יְ ִּהי ּ֙ ְדבַ ר־יְ ה ִָ֔וה אֶ ל־נ ָ ִ֖
ה

ל־ד ִּוִ֔ד {ס}
ָ
ֵלְֵ֤ך וְ ָ ֵּֽא ַמ ְרתָ ּ֙ אֶ ל־עַ ְב ִּ ַ֣די אֶ
כה אָ ַמַ֣ר יְ הוָ ֹ֑ה
ִ֖ ֹ
ֶה־לי ַבִ֖יִּ ת ְל ִּש ְב ִּ ֵּֽתי׃
האַ ָת֛ה ִּת ְבנ ִּ ִ֥
ַ ֵּֽ

ו

ָש ְב ִּתי ּ֙ ְב ִַ֔ביִּ ת
ִּכַ֣י ֵ֤ל ֹא י ִּ֨ ַ
ת־בנֵ ֵ֤י יִּ ְש ָראֵ ל ּ֙ ִּמ ִּמ ְצ ַ ִ֔ריִּ ם וְ ַעִ֖ד הַ יַֹ֣ום הַ זֶ ֹ֑ה
ְ
ֲֹלתי אֶ
הע ִּ֞
ְ֠ ְל ִּמיֹום ַ ֵּֽ
כן׃
וב ִּמ ְש ָ ֵּֽ
ו ֶ ֵָּֽא ְה ֶיה ּ֙ ִּמ ְתהַ ִ֔ ֵלְך ְב ִ֖ ֹאהֶ ל ְ

ז

ל־בנֵ ַ֣י יִּ ְש ָראֵ ל ֒
ְ
ר־ה ְתהַ לַ ְכ ִּתי ֮ ְבכָ
ִּ
ֲש
כל א ֶ ֵּֽ
ְב ִ֥ ֹ
ה ֲָד ָבַ֣ר ִּד ַַ֗ב ְר ִּתי אֶ ת־אַ חַ ד ּ֙ ִּש ְב ֵט ַ֣י יִּ ְש ָר ִֵ֔אל
מר
ַ֗יתי ִּל ְרע֛ ֹות אֶ ת־עַ ִּ ִ֥מי אֶ ת־יִּ ְש ָר ֵ ִ֖אל לֵ א ֹ֑ ֹ
א ֲֶשַ֣ר ִּצ ִּו ִּ
לי ֵבִ֥ית א ֲָרזִּ ֵּֽים׃
יתם ִּ ִ֖
א־בנִּ ֶ ִ֥
ָל֛מָ ה ֵּֽל ֹ ְ

ח

ֹאמר ְלעַ ְב ִּ ַ֣די ְל ָד ִּוַ֗ד
ְ֠ ְועַ תָ ה ֵֹּֽכה־ת ֞ ַ
כה אָ מַ ר ּ֙ יְ הוָ ַ֣ה ְצבָ אִ֔ ֹות
ֵ֤ ֹ
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חר הַ ֹ֑צ ֹאן
ן־ה ָנ ֶוִ֔ה ֵ ֵּֽמאַ ַ ִ֖
א ֲִּנֵ֤י ְלקַ ְח ִִּּ֨תיָך ּ֙ ִּמ ַ
ִּ ֵּֽל ְהיַֹ֣ות נ ִָּגִ֔יד עַ ל־עַ ִּ ִ֖מי עַ ל־יִּ ְש ָר ֵ ֵּֽאל׃
ט

ביָך ִּמפָ נֶ ֹ֑יָך
ָא ְהיֶ ַ֣ה ִּע ְמ ַָ֗ך ְבכֹ ל ּ֙ א ֲֶשַ֣ר ָה ִ֔ ַל ְכתָ וָ ֵּֽאַ ְכ ִּ ִ֥רתָ ה אֶ ת־כָ ל־ ֵֹּֽאיְ ֶ ִ֖
ו ֶ ֵּֽ
לים א ֲֶשִ֥ר בָ ָ ֵּֽא ֶרץ׃
ד ִּ ִ֖
שם ַהגְ ֹ
וְ עָ ִּש ִּ ֵֵּֽ֤תי ְלָך ּ֙ ֵשַ֣ם ג ִָ֔דֹול ְכ ֵ ִ֥

י

ל ֹא יִּ ְרגַ ִ֖ז עֹ֑ ֹוד
וְ שַ ְמ ִּתַ֣י ְ֠מָ קֹום ְלעַ ִִּּ֨מי ְליִּ ְש ָר ֵאֵ֤ל ונְ טַ ְע ִּתיו ּ֙ ְושָ ַכ ַ֣ן תַ ְח ִ֔ ָתיו ְו ִ֥
ֲשר בָ ִּ ֵּֽראשֹונָ ֵּֽה׃
כא ֶ ִ֖
נֹותֹו ַ ֵּֽ
ֹסיפו ְבנֵ ֵּֽי־עַ ְולָ ה ּ֙ ְלעַ ִ֔
וְ ֵּֽל ֹא־י ִּ ֵ֤

יא

ול ִּמן־הַ יַ֗ ֹום
ְ
ח ִּתי ְלָךִ֖ ִּמכָ ל־ ֵֹּֽאיְ ֶבֹ֑יָך
ֵ֤יתי ֵֹּֽש ְפ ִּטים ּ֙ עַ ל־עַ ִּמַ֣י יִּ ְש ָר ִֵ֔אל וַ ֵּֽ הֲנִּ י ִ֥ ֹ
ֲשר ִּצ ִּו ִּ
א ִּ֨ ֶ
ה־לָךִ֥ יְ הוָ ֵּֽה׃
ְ
י־בִ֖יִּ ת יַ ֵּֽעֲשֶ
וְ ִּה ִּגֵ֤יד ְלָך ּ֙ יְ ה ִָ֔וה ִּכ ַ

יב

ב ִ֔ ֶתיָך
א ֹ
שכַ ְבתָ ּ֙ אֶ ת־ ֲ
ָמיָך וְ ָ ֵּֽ
ִּכַ֣י ׀ יִּ ְמ ְלאַ֣ ו י ַ֗ ֶ
ֵצא ִּממֵ ֶע ֹ֑יָך
ֲשר י ֵ ִ֖
ֲריָך א ֶ ִ֥
עָך ּ֙ ַ ֵּֽאח ֶ ִ֔
ֹתי ֶ ֵּֽאת־ז ְַר ֲ
ה ִּ ֵּֽקימ ִּ ֵ֤
ַו ֲ
ֹתי אֶ ת־מַ ְמלַ ְכ ֵּֽתֹו׃
ַוה ִּ ֲֵּֽכינ ִּ ִ֖

יג

ד־עֹולם׃
ָ ֵּֽ
סא מַ ְמלַ ְכתִ֖ ֹו עַ
ת־כ ֵ ִ֥
ִּ
תי אֶ
ֶה־ביִּ ת ִּל ְש ִּמֹ֑י וְ כֵֹּֽ נַנְ ִּ ֛
הִ֥ וא יִּ ְבנ ַ ִ֖

יד

ֶה־לַ֣י ְל ֵבֹ֑ן
אֲנִּ י ּ֙ ֶ ֵּֽא ְהיֶה־לַ֣ ֹו ְל ִָ֔אב וְ הִ֖ וא ִּ ֵּֽי ְהי ִּ
ובנִּ גְ ֵעִ֖י ְבנֵ ִ֥י אָ ָ ֵּֽדם׃
ָשים ְ
אנ ִִּ֔
ֲֹותֹו וְ ֵֹּֽהכַ ְח ִּתיו ּ֙ ְב ֵש ֶַ֣בט ֲ
אֲשֶ ר ּ֙ ְב ַהַ֣ע ִ֔

טו

וְ חַ ְס ִּ ִ֖די ֵּֽל ֹא־יָסַ֣ ור ִּמ ֶמֹ֑נו
ר ִּתי ִּמ ְלפָ נֶ ֵּֽיָך׃
ה ִּס ִ֖ ֹ
כא ֲֶשֵ֤ר ה ֲִּס ִֹּ֨ר ִּתי ּ֙ מֵ ִּעַ֣ם שָ אִ֔ ול א ֲֶשִ֥ר ֲ
ַ ֵּֽ

[יש מהמדלגים
שמוסיפים
פסוקים טז ,יז
אלה]:

טז

ומ ְמלַ ְכ ְתָך֛ עַ ד־עֹו ָלִ֖ם ְלפָ נֶ ֹ֑יָך
יתָךָ֧ ַ ֵּֽ
וְ נ ְֶא ִּ֨ ַמן ֵ ֵּֽב ְ
ד־עֹולם׃
ָ ֵּֽ
ֲָך ִּ ֵּֽי ְהיֶ ִ֥ה נָכִ֖ ֹון עַ
ִּ ֵּֽכ ְסא ִ֔

יז

ל־ד ִּ ֵּֽוד׃
ָ
ָתן אֶ
בר נ ָ ִ֖
ה ִּח ָזיַֹ֣ון הַ זֶ ֹ֑ה ֵכ֛ן ִּד ֶ ִ֥
כל ַ ֵּֽ
וכ ִ֖ ֹ
כל ּ֙ הַ ְד ָב ִּ ַ֣רים ָה ִֵ֔אלֶ ה ְ
ְכ ֹ
{פ}
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הפטרת תזריע
מלכים ב :ד,מב – ה,יט
[כאשר תזריע נקראת במחובר עם מצורע קוראים הפטרת מצורע]

אלישע  -נס האכלת מאה איש

פרק ד
מב

ֱֹלהים
ְו ִּ ִּ֨איש ַָ֜בא ִּמ ַבַ֣עַ ל שָ ִַּ֗לשָ ה ַויָבֵ א ֩ ְל ִּ ִּ֨איש ָ ֵּֽהא ִַּ֜
מל ְב ִּצ ְקֹלנֹֹ֑ו
ים־ל ַ֣חֶ ם ְשעֹ ִּ ִ֔רים וְ כַ ְר ֶ ִ֖
ֶ
כורים ּ֙ עֶ ְש ִּ ֵּֽר
ֶלֵ֤חֶ ם ִּב ִּ
ו ֵַ֕י ֹאמֶ ר

מג

ו ִַּ֨י ֹאמֶ ר ּ֙ ְמ ָש ְַ֣ר ִ֔תֹו מָ ִּ֚ה אֶ ֵתַ֣ן ִ֔ ֶזה ִּל ְפנֵ ִ֖י ֵמַ֣אָ ה ִּאֹ֑יש
ו ַַ֗י ֹאמֶ ר

מד

ֹאכלו׃
תן לָ ָעִ֖ם וְ י ֵ ֵּֽ
ֵ ִ֥
הֹותר׃
ֵ ֵּֽ
כל וְ
כה אָ ַמ֛ר יְ הוָ ִ֖ה אָ ִ֥ ֹ
ֹאכלו ִּכַ֣י ִ֥ ֹ
ֵתֵ֤ן לָ עָ ם ּ֙ וְ י ִ֔ ֵ

בר יְ הוָ ֵּֽה׃ {פ}
ַיֹותרו ִּכ ְד ַ ִ֥
אכלִ֥ ו ו ִּ ִ֖
ֵיה֛ם ו ֵַּֽי ֹ ְ
וַיִּ ֵתָ֧ן ִּל ְפנ ֶ
אלישע וצרעת נעמן שר-צבא מלך-ארם

פרק ה
נעמן

דנָיו ּ֙ ונְ ֻׁשַ֣א פָ ִּנִ֔ים
א ֹ
ֲרם הָ יָ ַ֣ה ִּאיש ֩ ג ִָּ֨דֹול ִּל ְפנֵ ֵ֤י ֲ
ר־צ ִָּ֨בא ֶ ֵּֽמלֶ ְך־א ָ ַ֜
ְ
א ְ֠ ְונַ ֵּֽעֲמָ ן שַ
לא ֲָרֹ֑ם
שועִ֖ה ַ ֵּֽ
ִּכי־ב֛ ֹו נָ ֵּֽתַ ן־יְ הוָ ִ֥ה ְת ָ

הנערה מארץ
ישראל ,אשת
נעמן ,ומלך ארם

ֹרע׃
חיִּ ל ְמצ ָ ֵּֽ
ְוהָ ִּ ַ֗איש הָ יָ ֛ה גִּ בִ֥ ֹור ַ ִ֖

דודים וַיִּ ְשב֛ ו מֵ ֶא ִֶ֥רץ יִּ ְש ָר ֵ ִ֖אל נַ ֵּֽ ע ֲָרַ֣ה ְקטַ נָ ֹ֑ה
ב וַ ֵּֽ א ֲָרם ּ֙ יָ ְֵּֽצאַ֣ ו גְ ִּ ִ֔
ֲמן׃
ו ְַת ִֵּ֕הי ִּל ְפנֵ ִ֖י ֵאִ֥שֶ ת נַ ֵּֽ ע ָ ֵּֽ
אמר ּ֙ אֶ ל־גְ ִּב ְר ִ֔ ָתה
ַת ֹ ֶ
ג ו ִּ֨
סף אֹתִ֖ ֹו ִּמ ָ ֵּֽצ ַר ְע ֵּֽתֹו׃
א ִ֥ ֹ
ָביא א ֲֶשַ֣ר ְב ֵֹּֽש ְמ ֹ֑רֹון ָא֛ז יֶ ֵּֽ ֱ
אד ִּ ִֹ֔ני ִּל ְפנֵ ִ֥י ַהנ ִּ ִ֖
ח ֵל ַ֣י ֲ
ַ ֵּֽא ֲ
מר
לאדֹ נָ ִ֖יו לֵ א ֹ֑ ֹ
ָב ֹא ַויַגֵ ִ֥ד ַ ֵּֽ
ד ַוי ֵ֕
ֲשר מֵ ֶ ִ֥א ֶרץ יִּ ְש ָר ֵ ֵּֽאל׃
ֲרה א ֶ ִ֖
כָ ז ֵֹ֤את וְ כָ ז ֹאת ּ֙ ִּד ְב ָרַ֣ה ַ ֵּֽה ַנע ָ ִ֔
ה וַיֵֹ֤אמֶ ר ֶ ֵּֽמלֶ ְך־א ֲָרם ּ֙
ל־מַ֣לֶ ְך יִּ ְש ָר ֵאֹ֑ל
ֶ
חה ֵסִ֖פֶ ר אֶ
ְך־ב ֹא וְ אֶ ְש ְל ָ ִ֥
ִ֔
לֶ
ַויֵלֶ ְך ֩ וַיִּ ִַּ֨קח ְבי ַָ֜דֹו

נעמן אצל מלך
ישראל

ָהב וְ ֶעִ֖שֶ ר חֲ ִּליפִ֥ ֹות ְבג ִּ ֵָּֽדים׃
י־כסֶ ף וְ ֵשֵ֤שֶ ת אֲלָ ִּפים ּ֙ ז ִ֔ ָ
ֶע ַ֣שֶ ר ִּכ ְכ ֵר ַ֗ ֶ
ו

מר
ל־מלֶ ְך יִּ ְש ָר ֵ ִ֖אל לֵ א ֹ֑ ֹ
ֶ ִ֥
ַוי ֵָבַ֣א ַה ִֵ֔ספֶ ר אֶ
ליָך
וְ עַ ַ֗ ָתה ְכ ִּ֨בֹוא ַה ֵסֵ֤פֶ ר הַ ֶזה ּ֙ אֵ ִ֔ ֶ
ליָך ּ֙ אֶ ת־נַ ֵּֽע ֲָמַ֣ן עַ ְב ִּ ִ֔די וַ ֵּֽ אֲסַ ְפתִ֖ ֹו ִּמ ָ ֵּֽצ ַר ְע ֵּֽתֹו׃
ִּה ֵנִּ֨ה שָ ַל ְֵ֤ח ִּתי אֵ ִּ֨ ֶ

ז

אמר ּ֙
וַיְ ִָּ֡הי ִּכ ְקרֹא ֩ ֶ ֵּֽמלֶ ְך־יִּ ְש ָר ִֵּ֨אל אֶ ת־הַ ֵַ֜ספֶ ר וַיִּ ְק ַרַ֣ע ְבג ָ ַָ֗דיו ו ִַּ֨י ֹ ֶ
לי
ח ִ֔יֹות ִּכי־ ֶזה ּ֙ שֹ ֵל ַ֣חַ אֵ ִ֔ ַ
ֱֹלהים ִָּ֨אנִּ י ּ֙ ְלהָ ִּמַ֣ית ֵּֽו ְלהַ ֲ
הַ א ִּ ִ֥
י־מ ְתאַ נֶ ִ֥ה הִ֖ וא ִּ ֵּֽלי׃
וראִ֔ ו ִּ ֵּֽכ ִּ
ְך־דעו־ ָנא ּ֙ ְ
כי אַ ְ
ֱסף ִּ ִ֖איש ִּמ ָ ֵּֽצ ַר ְעתֹ֑ ֹו ִּ ֵ֤
לא ִ֥ ֹ
ֶ ֵּֽ

מלך ישראל
ואלישע

ֱֹלהים
יש־הא ִַּ֗
ָ ֵּֽ
ישַ֣ע ִּא
מעַ ׀ א ֱִּל ָ
ח וַיְ ִּ֞הי ִּכ ְש ַ֣ ֹ
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ת־בג ָ ִָ֔דיו וַיִּ ְשלַ ח ּ֙ אֶ ל־הַ ֶמַ֣לֶ ְך לֵ אמִֹ֔ ר
ְ
רע ֶ ֵּֽמלֶ ְך־יִּ ְש ָראֵ ל ּ֙ אֶ
ִּ ֵּֽכי־קָ ַ ֵ֤
ָביא ְביִּ ְש ָר ֵ ֵּֽאל׃
כי יֵ ִ֥ש נ ִּ ִ֖
לי וְ י ַ ֵֵ֕דע ִּ ֛
ָלִ֥מָ ה קָ ַ ִ֖ר ְעתָ ְבג ֶָדֹ֑יָך י ֵָּֽב ֹא־נָ ַ֣א אֵ ִ֔ ַ
אלישע ונעמן ט
י

ישע׃
לא ֱִּל ָ ֵּֽ
ביִּ ת ֶ ֵּֽ
ֲמד ֶ ֵּֽפתַ ח־הַ ַ ִ֖
וב ִּר ְכבֹ֑ ֹו וַיַ ֵּֽע ִ֥ ֹ
סוסַ֣ו ְ
ָב ֹא נַ ֵּֽע ֲָמִ֖ן ְב ָ
ַוי ִ֥
אמר
ישע מַ ְל ָאְַ֣ך לֵ ֹ֑ ֹ
וַיִּ ְש ַלִ֥ח אֵ ָל֛יו א ֱִּל ָ ִ֖
הר׃
וט ָ ֵּֽ
ש ְרָך֛ ְלָךִ֖ ְ
ָשב ְב ָ ֵּֽ
ע־פעָ ִּמים ּ֙ בַ י ְַר ֵ ִ֔דן וְ י ָ֧ ֹ
ְ
שבַ
ת ֶ ֵּֽ
הָ ַ֗לֹוְך וְ ָ ֵּֽרחַ ְצ ָ ֵ֤

צף נַ ֵּֽע ֲָמִ֖ן ַוי ֵַל ְֹ֑ך וַי ֹאמֶ ר ֩
יא וַיִּ ְק ִ֥ ֹ
ֱֹלהיו
ִּה ֵנִּ֨ה אָ ַ֜ ַמ ְר ִּתי אֵ ַל ַ֣י ׀ י ֵֵצַ֣א י ַָ֗צֹוא וְ עָ מַ ד ּ֙ וְ קָ ָרא ּ֙ ְבשֵ ם־יְ הוָ ַ֣ה א ִ֔ ָ
צֹרע׃
סף הַ ְמ ָ ֵּֽ
וְ הֵ ִּנִ֥יף י ָ֛דֹו אֶ ל־הַ מָ קִ֖ ֹום וְ אָ ַ ִ֥
ימַ֣י יִּ ְש ָר ִֵ֔אל
ֵּֽהֲרֹות ַד ַ֗ ֶמשֶ ק ִּמכֹ ל ּ֙ מֵ ֵ
יב הֲ ָ֡ל ֹא טֹוב ֩ (אבנה) אֲמָ ָנִּ֨ה ופַ ְר ַ֜ ַפר נַ ַ֣
חץ בָ ֶהִ֖ם וְ טָ ָה ְֹ֑ר ִּתי
הֲ ֵּֽל ֹא־אֶ ְר ַ ִ֥
ו ִַּיִ֖פֶ ן וַיֵ ִ֥לֶ ְך ְבחֵ ָ ֵּֽמה׃
עבדי נעמן

אמ ַ֗רו
יג וַיִּ גְ שַ֣ ו עֲבָ ָדיו ֮ וַיְ ַד ְב ַ֣רו אֵ לָ יו ֒ ו ֵַּֽי ֹ ְ
ליָך הֲ לַ֣ ֹוא ַ ֵּֽתע ֲֶשֹ֑ה
ָביא ִּד ֶבִ֥ר אֵ ֶ ִ֖
אָ ִּבי ּ֙ ָד ָבַ֣ר ג ַָ֗דֹול הַ נ ִּ ֛
וט ָ ֵּֽהר׃
חץ ְ
וְ ַא֛ף ִּ ֵּֽכי־אָ ַמִ֥ר אֵ ֶלִ֖יָך ְר ַ ִ֥
ֱֹלהים
בל בַ י ְַר ֵדן ּ֙ ֶשַ֣בַ ע ְפעָ ִִּ֔מים ִּכ ְד ַבִ֖ר ִּאַ֣יש ָ ֵּֽהא ִּ ֹ֑
יד ַו ַ֗ ֵי ֶרד וַיִּ ְט ֵ֤ ֹ
הר׃
טן וַיִּ ְט ָ ֵּֽ
וַיָ ַ֣שָ ב ְבשָ ַ֗רֹו ִּכ ְב ַש֛ר נַ ִ֥עַ ר קָ ִ֖ ֹ

נעמן ואלישע

כל־מַ חֲ ֵנַ֗הו
ֱֹלהים הַ֣ וא וְ ָ ֵּֽ
הא ִַּ֜
ל־איש ָ ֵּֽ
ִּ ִּ֨
טו ַויָשָ ב ֩ אֶ
ֲמד ְלפָ נָיו ֒ ו ַַ֗י ֹאמֶ ר
ַויָבֹא ֮ וַיַ ֵּֽע ַ֣ ֹ
ם־ביִּ ְש ָר ֵאֹ֑ל
ְ
ֱֹלהים ּ֙ ְבכָ ל־הָ ִָ֔א ֶרץ ִּ ִ֖כי ִּא
ִּהנֵה־נָ ֵ֤א י ַ ִָּ֨ד ְע ִּתי ּ֙ ִּכַ֣י ֵאֵ֤ין א ִּ
וְ עַ ָת֛ה קַ ח־נָ ִ֥א ְב ָר ָכִ֖ה מֵ ֵ ִ֥את עַ ְב ֶ ֵּֽדָך׃
טז

מ ְד ִּתי ְלפָ נָ ִ֖יו ִּאם־אֶ ָ ֹ֑קח
ו ֵַ֕י ֹאמֶ ר חַ י־יְ הוָ ֛ה אֲשֶ ר־עָ ַ ִ֥
וַיִּ ְפצַ ר־בִ֥ ֹו לָ ַ ִ֖קחַ ת וַיְ מָ ֵ ֵּֽאן׃

יז וַי ֹאמֶ ר ֮ נַ ֵּֽעֲמָ ן ֒
ד־פ ָר ִּ ִ֖דים א ֲָד ָמֹ֑ה
ְ
ו ֵָ֕ל ֹא יֻׁתַ ן־נָ ַ֣א ְלעַ ְב ְד ִָ֔ך מַ ָּׂשִ֥א ֶ ֵּֽצ ֶמ
אֹלהים אֲחֵ ִּ ִ֔רים
ִּ ַ֣
ל
ִָּ֡כי ֵּֽלֹוא־ ַיעֲשֶ ה ֩ ִּ֨עֹוד עַ ְב ְד ַָ֜ך עֹ ָלֵ֤ה ָו ִּ֨ ֶזבַ ח ּ֙ ֵ ֵּֽ
ליהוָ ֵּֽה׃
ִּ ִ֖כי ִּאם־ ַ ֵּֽ
יח לַ ָד ָבַ֣ר הַ ִ֔ ֶזה יִּ ְס ַלִ֥ח יְ הוָ ִ֖ה ְלעַ ְב ֶדָֹ֑ך
שמָ ה וְ הַ֣ וא ׀ נִּ ְש ָע ַ֣ן עַ ל־י ִּ ַָ֗די
ית־רמֹון ֩ ְל ִּה ְש ַ ֵּֽתחֲִּ֨ ֹות ַ֜ ָ
ִּ
ְבבַ֣ ֹוא אֲדֹ ִּנ ַ֣י בֵ
יתי ּ֙ ֵבַ֣ית ִּרמִֹ֔ ן ְב ִּה ְש ַ ֵּֽתחֲ ָו ִּ֨ ָי ִּתי ּ֙ ֵבַ֣ית ִּרמִֹ֔ ן
וְ ִּ ֵּֽה ְשתַ חֲ ִֵּ֨ו ִּ
סלַ ח־(נא כתיב ולא
יִּ ְ

קרי) יְ הוָ ִ֥ה ְלעַ ְב ְדָךִ֖ בַ ָד ָבִ֥ר הַ זֶ ֵּֽה׃

יט וַיִֹ֥אמֶ ר לִ֖ ֹו ֵל ְַ֣ך ְלשָ לֹ֑ ֹום
ת־א ֶרץ׃ {ס}
וַיֵ ִ֥לֶ ְך ֵ ֵּֽמ ִּאתִ֖ ֹו ִּכ ְב ַר ָ ֵּֽ

הפטרות ויקרא
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הפטרת מצורע
מלכים ב :פרק ז [גם בנפרד וגם במחובר]
תחילת ההפטרה :התימנים מתחילים בפסוק א' וכל השאר בפסוק ג'
וסיום :כולם מסיימים בפסוק כ' והתימנים מוסיפים פסוק כ"ג מפרק י"ג

ארם בשומרון והרעב בישראל -
בתקופת יהורם מלך בישראל

פרק ז
נבואת אלישע

  -התימנים מתחילים כאן - -א

ישע
ֹּ֣אמר א ֱִל ָׁ֔
וַי ֶ
כה ׀ א ַמֹּ֣ר יְ הוָ֗ה
ִש ְמע֖ ּו ְדבַ ר־יְ הו ָ֑ה ֹּ֣
אתַ֧יִ ם ְשע ִ ִ֛רים ְב ֶש֖קֶ ל ְב ַשַׁ֥עַ ר ֹֽׁש ְמ ֹֽׁרֹון׃
שקֶ ל וְ ס ַ
ה־סלֶ ת ְב ָ֗ ֶ
ֹּ֣
כע ֵ֤ת ׀ מחר ֙ ְסא

ב

ֱֹלהים ֮ וַיאמַ ר ֒
ת־אֹּ֣יש ֹֽׁהא ִ
ִ
וַיַ ֹּ֣עַ ן הַ ש ִִ֡ליש אֲשֶ ר־לַ מֶ לֶ ך ְ֩ נִ ְש ָ֨ען עַ ל־י ֜דֹו אֶ
ִהנ ֹּ֣ה יְ הוָ֗ה ע ֶשֵ֤ה א ֲֻרבֹות ֙ בַ ש ָׁ֔ ַמיִ ם ה ִ ֲֹֽׁי ְהיֶ ֖ה ַהדבֹּ֣ר הַ זֶ ָ֑ה
אכל׃ {פ}
ּומש֖ם ַׁ֥לא ת ֹֽׁ
ו ַָ֗יאמֶ ר ִהנְ כֵ֤ה ראֶ ה ֙ ְבעי ָׁ֔ ֶניָך ִ

במחנה ארם
ארבעה מצורעים
באים למחנה ארם

 - -כל שאר המנהגים מתחילים כאן - -

אנ ִָּש֛ים הָ יִ֥ו ְמ ֵֹּֽצ ָר ִּ ִ֖עים ֶפַ֣תַ ח ַה ָשֹ֑עַ ר
ג ְואַ ְר ָב ָע ָ֧ה ֲ
ל־ר ִ֔ ֵעהו
ֵ
אמרו ּ֙ ִּאַ֣יש אֶ
ו ֵַּֽי ֹ ְ
ד־מ ְתנו׃
ָ ֵּֽ
פה עַ
ַ֗ ָמה אֲנַ ְ֛חנו ֵּֽ ֹי ְש ִּ ִ֥בים ִ֖ ֹ
שם
ה ָר ָע ֵ֤ב בָ ִּעיר ּ֙ ו ַָמ ְַ֣תנו ִ֔ ָ
ד ִּאם־אָ ַמ ְרנו ֩ נ ִָּ֨בֹוא ָה ִַּ֜עיר וְ ָ ֵּֽ
פה ו ָָמ ְֹ֑תנו
ִ֥בנו ִ֖ ֹ
וְ ִּאם־י ַָש ְ
ֲרם
ל־מחֲנֵ ַ֣ה א ָ ִ֔
ַ ֵּֽ
וְ עַ ַ֗ ָתה ְלכו ּ֙ וְ נִּ ְפלָ ה ּ֙ אֶ
ָמ ְתנו׃
יתנו ו ָ ֵּֽ
ִּאם־יְ חַ יֻׁ ַ֣נו ִּ ֵּֽנ ְח ִ֔ ֶיה ְו ִּאם־יְ ִּמ ֻׁ ִ֖
חנֵ ַ֣ה א ֲָרֹ֑ם
ל־מ ֲ
ַ ֵּֽ
ָקמו ַב ֶנִ֔שֶ ף לָ בִ֖ ֹוא אֶ
ה ַוי ֻׁ ַ֣
ין־שִ֖ם ִּ ֵּֽאיש׃
ָ
ֲרם ְו ִּהנֵ ִ֥ה ֵ ֵּֽא
חנֵ ַ֣ה א ָ ִ֔
ד־קצֵ ה ּ֙ ַ ֵּֽמ ֲ
ְ
ַו ָי ַֹ֗באו עַ

ה' משמיע קול
במחנה ,וארם נסים
על נפשם

ֲרם קִ֥ ֹול ֶ ִּ֨רכֶ ב ּ֙ קַ֣ ֹול ִ֔סוס קִ֖ ֹול ַחַ֣יִּ ל ג ָֹ֑דֹול
ת־מחֲנֵ ַ֣ה א ָ ַ֗
ַ ֵּֽ
מיעַ ׀ אֶ
ד ֞ ָני ִּה ְש ִּ ַ֣
ו וַ ֵּֽא ֹ
אמ ֞רו ִּאַ֣יש אֶ ל־אָ ִַּ֗חיו
ו ֵַּֽי ֹ ְ
שכַ ר־עָ לֵ ינו ֩ ִּ֨ ֶמלֶ ְך יִּ ְש ָר ֵַ֜אל
ִּהנֵ ַ֣ה ָ ֵּֽ
לינו׃
ריִּ ם לָ בִ֥ ֹוא עָ ֵ ֵּֽ
ת־מ ְל ֵכִ֥י ִּמ ְצ ַ ִ֖
ַ
תים וְ אֶ
ה ִּח ִּ ֛
אֶ ת־מַ ְל ֵכָ֧י ַ ֵּֽ
יהם
ת־אהֳ לֵ ַ֗ ֶ
ָ ֵּֽ
ז ַויָקומו ֮ ַו ָינַ֣וסו ַבנֶשֶ ף ֒ וַיַ ֵּֽעַ זְ בַ֣ ו אֶ
ר־הֹ֑יא
ִּ
כאֲשֶ
המַ חֲנֶ ִ֖ה ַ ֵּֽ
מ ֵרי ִ֔ ֶהם ַ ֵּֽ
ח ַ֣ ֹ
ת־סוסֵ יהֶ ם ּ֙ ְואֶ ת־ ֲ
ֵּֽ
וְ אֶ

שם׃
ַויָנֻׁ ִ֖סו אֶ ל־נ ְַפ ָ ֵּֽ
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ח ֶנַ֗ה
ה ַמ ֲ
ד־ק ֵצַ֣ה ַ ֵּֽ
ְ
ה ְמצ ָֹר ִִּּ֨עים ָה ֵַ֜אלֶ ה עַ
באו ֩ ַ ֵּֽ
ח ַו ָי ֹ
אכלַ֣ ו וַיִּ ְש ִ֔תו
ַו ָי ַֹ֜באו אֶ ל־ ֵ֤ ֹאהֶ ל אֶ חָ ד ּ֙ ו ֵַּֽי ֹ ְ
ובג ִּ ִָ֔דים וַיֵ ְֵּֽלכִ֖ ו ַוי ְַט ִּמֹ֑נו
שם ֶכֵ֤סֶ ף וְ ָזהָ ב ּ֙ ְ
וַיִּ ְשאַ֣ ו ִּמ ַ֗ ָ
שם וַיֵ ְֵּֽלכִ֖ ו ַוי ְַט ִּ ֵּֽמנו׃
ָשבו ַויָבִֹּ֨ או ּ֙ אֶ ל־ ַ֣ ֹא ֶהל אַ ִ֔ ֵחר וַיִּ ְשאַ֣ ו ִּמ ִ֔ ָ
ַוי ַ֗ ֻׁ

המצורעים מדווחים
למלך

ט

ל־ר ַ֜ ֵעהו
ֵ
אמרו ֩ ִּ ִּ֨איש אֶ
ו ֵַּֽי ֹ ְ
ֹא־כ ַ֣ן ׀ אֲנַ ְַ֣חנו עֹ ִַּ֗שים
ל ֵ
ֹום־ב ֹש ָרַ֣ה ִ֔הוא וַ ֵּֽ אֲנַ ְַ֣חנו מַ ְח ִַּ֗שים
ְ
הַ יֵֹ֤ום הַ ֶזה ּ֙ י
ומצָ ָאַ֣נו עָ וֹֹ֑ון
בקֶ ר ְ
כינו עַ ד־אִ֥ ֹור הַ ִ֖ ֹ
וְ ִּח ִּ ֛
בית הַ ֶ ֵּֽמלֶ ְך׃
ִ֖ידה ֵ ִ֥
וְ עַ תָ ה ּ֙ ְלכַ֣ ו ְונָבִֹ֔ אָ ה וְ נ ִַּג ָ

י ַו ָי ַֹ֗באו וַ ֵּֽ ַּ֖יִּ ְק ְראו ֮ אֶ ל־ש ֵֹע ַ֣ר הָ ִּעיר ֒ ַוי ִַּגֵ֤ידו לָ הֶ ם ּ֙ לֵ א ִֹ֔מר
ין־ש֛ם ִּ ִ֖איש וְ קַ֣ ֹול אָ ָדֹ֑ם
ָ
ֲרם וְ ִּהנֵ ָ֧ה ֵ ֵּֽא
ל־מחֲנֵ ַ֣ה א ָ ִ֔
ַ ֵּֽ
בָ ִּ֚אנו אֶ
ר־המָ ה׃
ֵ ֵּֽ
כאֲשֶ
לים ַ ֵּֽ
ִּכַ֣י ִּאם־הַ ֵ֤סוס אָ סור ּ֙ וְ ַ ֵּֽהחֲמַ֣ ֹור אָ ִ֔סור ְו ֵֹּֽאהָ ִּ ִ֖
ֲרים
רא הַ ֵֹּֽשע ִּ ֹ֑
יא וַיִּ ְק ָ ִ֖

מלֶ ְך ְפ ִּ ֵּֽנימָ ה׃
בית הַ ֶ ִ֖
ַוי ִַּגֵ֕ידו ֵ ִ֥

ליְ לָ ה ו ִַּ֨י ֹאמֶ ר ּ֙ אֶ ל־עֲבָ ָ ִ֔דיו
יב ַו ִּ֨ ָיקָ ם ַה ַ֜ ֶמלֶ ְך ַ֗ ַ
ר־עִ֥שו ָלִ֖נו א ֲָרֹ֑ם
ָ
ידה־נָ ַ֣א לָ ִ֔ ֶכם ֵא֛ת אֲשֶ
אַ ִּ ֵּֽג ָ
א ַ֗ ַנ ְחנו
י־רעֵ ִּבַ֣ים ֲ
יָ ֵּֽ ְַּ֖ד ֞עו ִּ ֵּֽכ ְ
ה ָח ֵבֵ֤ה (בהשדה) בַ ּׂשָ ֶדה ּ֙ לֵ א ִֹ֔מר
ח ֶנה ּ֙ ְל ֵ ֵּֽ
ן־המַ ֲ
וַיֵ ְֵּֽצאֵ֤ ו ִּמ ַ ֵּֽ
ִּ ֵּֽכי־י ְֵצאֵ֤ ו ִּמן־הָ ִּעיר ּ֙ וְ נִּ ְת ְפ ֵשַ֣ם ַח ִִּ֔יים ְואֶ ל־הָ ִּעִ֖יר נ ֵָּֽב ֹא׃
יג ַויַעַ ן ֩ אֶ ִּ֨ ָחד ֵ ֵּֽמעֲבָ ָ ַ֜דיו ו ַַ֗י ֹאמֶ ר
ֲרו־בה ֒ ִּה ָנַ֗ם
ָ
הנִּ ְשאָ ִּרים ֮ א ֲֶשַ֣ר נִּ ְשא
סוסים ֮ ַ ֵּֽ
ן־ה ִּ
וְ יִּ ְקחו־ ָנ֞א חֲ ִּמ ָשַ֣ה ִּמ ַ
ְככָ ל־

(ההמון)

ֲרו־בה
ִָ֔
הֲמֵ֤ ֹון יִּ ְש ָראֵ ל ּ֙ א ֲֶשַ֣ר נִּ ְשא

ר־תֹ֑מו
ָ
ִּה ָנֵ֕ם ְככָ ל־הֲמִ֥ ֹון יִּ ְש ָר ֵ ִ֖אל אֲשֶ
המלך שולח לבדוק
במחנה ארם

חה וְ נִּ ְר ֶ ֵּֽאה׃
וְ נִּ ְש ְל ָ ִ֖

סוסֹ֑ים
ִּ
יד וַיִּ ְק ֵ֕חו ְשנֵ ִ֖י ֶרַ֣כֶ ב
ור ֵּֽאו׃
מר ְלכִ֥ ו ְ
חנֵה־א ֲָר֛ם לֵ א ִ֖ ֹ
לח ַה ַ֜ ֶמלֶ ְך ַ ֵּֽאח ֲֵרָ֧י ַ ֵּֽמ ֲ
וַיִּ ְש ִּ֨ ַ
ל־ה ֶ ַ֗ד ֶרְך
ַ
טו וַיֵ ְֵּֽלכַ֣ ו ַ ֵּֽאחֲ ֵריהֶ ם ֮ עַ ד־הַ י ְַר ֵדן ֒ וְ ִּהנֵ ַ֣ה כָ
ֲרם (בהחפזם) ְב ָח ְפ ָזֹ֑ם
ליכו א ָ ִ֖
ר־ה ְש ִּ ִ֥
ִּ
אה ְבג ִָּדים ּ֙ ְוכֵ ִִּ֔לים אֲשֶ
ְמלֵ ָ ֵ֤
ָשבו ּ֙ הַ ַמ ְלאָ ִִּ֔כים ַוי ִַּגִ֖דו לַ ֶ ֵּֽמלֶ ְך׃
ַוי ִּ֨ ֻׁ

העם יוצא לבזוז את
מחנה ארם

חנֵ ַ֣ה א ֲָרֹ֑ם
טז ַוי ֵֵצַ֣א הָ ִ֔ ָעם ַו ָי ֵֹ֕בזו ֵ ִ֖את ַ ֵּֽמ ֲ
בר יְ הוָ ֵּֽה׃
ש ֶקל ִּכ ְד ַ ִ֥
אתיִּ ם ְשעֹ ִּ ֛רים ְב ֶ ִ֖
שקֶ ל וְ ָס ַ ָ֧
וַיְ ִִּּ֨הי ְסאָ ה־ ַֹ֜סלֶ ת ְב ַ֗ ֶ
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 .5מצורע

התגשמות נבואת
איש האלהים
[פסוקים א-ב לעיל]

שעַ ר
יז וְ הַ ֶמלֶ ְך ֩ ִּה ְפ ִִּּ֨קיד אֶ ת־הַ שָ ִַּ֜ליש אֲשֶ ר־נִּ ְש ָע ֵ֤ן עַ ל־יָדֹו ּ֙ עַ ל־הַ ִ֔ ַ
מת
וַיִּ ְר ְמ ֻׁסָ֧הו ָה ָע ֛ם ַב ַשִ֖עַ ר ַו ָי ֹ֑ ֹ
ליו׃
מלֶ ְך אֵ ָ ֵּֽ
ר ֶדת הַ ֶ ִ֖
ֱֹלהים א ֲֶשַ֣ר ִּד ִֶ֔בר ְב ֶ ִ֥
איש ָ ֵּֽהא ִִּ֔
כא ֲֶשֵ֤ר ִּדבֶ ר ּ֙ ִּ ַ֣
ַ ֵּֽ
מר
מלֶ ְך לֵ א ֹ֑ ֹ
ל־ה ֶ ִ֖
ַ
ֱֹלהים אֶ
הא ִִּ֔
יח וַיְ ִַּ֗הי ְכ ַדבֵ ר ּ֙ ִּאַ֣יש ָ ֵּֽ
ש ֶקל
שקֶ ל וֵּֽ ְסאָ ה־ ִֹּ֨סלֶ ת ּ֙ ְב ִ֔ ֶ
אתיִּ ם ְשעֹ ִּ ַ֜רים ְב ַ֗ ֶ
סָ ִּ֨ ַ
שעַ ר ֵֹּֽש ְמ ֵּֽרֹון׃
ִּ ֵּֽי ְה ֶיה ּ֙ כָ ֵע ַ֣ת ָמ ִ֔ ָחר ְב ַ ִ֖
ֱֹלהים ֮ וַי ֹאמַ ר ֒
ת־אַ֣יש ָ ֵּֽהא ִּ
ִּ
יט ַו ִּ֨ ַיעַ ן הַ שָ ִַּ֜ליש אֶ
ה ִּ ֵּֽי ְהיֶ ִ֖ה כַ ָד ָבַ֣ר הַ זֶ ֹ֑ה
וְ ִּהנֵ ַ֣ה יְ ה ָוַ֗ה עֹ ֶשֵ֤ה א ֲֻׁרבֹות ּ֙ בַ שָ ִ֔ ַמיִּ ם ֲ
ו ַַ֗י ֹאמֶ ר

ֹאכל׃
ומ ָשִ֖ם ִ֥ל ֹא ת ֵ ֵּֽ
ִּהנְ ָךֵ֤ רֹ אֶ ה ּ֙ ְבעֵ י ֶנִ֔יָך ִּ

כ וַ ֵּֽ ַּ֖יְ ִּהי־לִ֖ ֹו ֵכ ֹ֑ן

שעַ ר ַו ָי ֵֹּֽמת׃ {ס}
וַיִּ ְר ְמ ִּ֨סו ֹאתִ֥ ֹו ָה ָע ֛ם בַ ַ ִ֖

  -כולם פרט לתימנים מסיימים כאן ,והתימנים מוסיפים פסוק כ"ג מפרק י"גמלכים ב פרק יג
בתקופת המלך כג
יהואש בן-יהואחז
מלך ישראל

הם
יתֹו אֶ ת־אַ ְבר ֖
יהם ְל ַמֹּ֣עַ ן ְב ִר ָׁ֔
וַיחן ְ֩ יְ הוָ֨ה אתֵ֤ם וַ ֹֽׁ ַֽיְ ַרחֲמם ֙ ו ִַי ֹּ֣פֶ ן אֲל ָׁ֔ ֶ
יִ ְצחֹּ֣ק וְ יַ ֹֽׁע ֲָ֑קב
ד־עתה׃
ֹֽׁ
א־ה ְש ִליכַׁ֥ם ֹֽׁמעַ ל־פנ ֖יו עַ
יתם ְו ֹֽׁל ִ
לא אבה ֙ הַ ְש ִח ָׁ֔
וְ ֵ֤
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כמנהג הספרדים

[והיא הפטרת קדושים לאשכנזים]
יחזקאל כב ,א-טז

תוכחה לעיר-הדמים
פרק כב
קריאה לתוכיחה

א וַיְ ִּ ִ֥הי ְדבַ ר־יְ הוָ ִ֖ה אֵ ַלִ֥י לֵ א ֵֹּֽמר
ְואַ ָתַ֣ה בֶ ן־אָ ָ ִ֔דם

ב

ת־עַ֣יר ַה ָד ִּמֹ֑ים
ִּ
פט אֶ
פט ה ֲִּת ְש ִ֖ ֹ
ה ֲִּת ְש ִ֥ ֹ
תוכחה

[ירושלים]

ג

ֲבֹותיהָ ׃
ל־תֹוע ֶ ֵּֽ
ֵּֽ
ֹוד ְע ִ֔ ָתה ֵ ִ֖את כָ
וְ הַ֣ ַ

ה וִּ ִ֔ ה
אדֹנָ ַ֣י י ֱ ֹ
כה אָ ַמר ּ֙ ֲ
ְו ָ ֵּֽאמַ ְר ַ֗ ָת ֵ֤ ֹ
תֹוכִ֖ה לָ בַ֣ ֹוא ִּע ָתֹ֑ה
ִּעַ֣יר שֹ ֶפִ֥כֶ ת ָד֛ם ְב ָ

 שפיכות דמים,

ד

ִ֖יה ְלטָ ְמ ָ ֵּֽאה׃
לול֛ים עָ ֶל ָ
ֵּֽש ָתָ֧ה גִּ ִּ
וְ ָע ְ

לולֵ֤יִּ ְך אֲשֶ ר־עָ ִּשית ּ֙ טָ ִ֔ ֵמאת
ַ
ובגִּ
ש ְמ ְת ְ
ְב ָד ִּ֨ ֵמְך אֲשֶ ר־שָ ַ֜ ַפ ְכ ְת אָ ַ֗ ַ
נֹותֹ֑יִּ ְך
ד־ש ָ
ְ
ַתבִ֖ ֹוא עַ
ָמיִּ ְך ו ָ
יבי י ִ֔ ַ
וַתַ ְק ִּ ַ֣ר ִּ

[הפורענות
המתקרבת]

ל־הא ֲָר ֵּֽצֹות׃
ָ ֵּֽ
גֹויִ֔ם וְ קַ לָ ָסִ֖ה ְלכָ
תיְך חֶ ְרפָ ה ּ֙ לַ ִּ
ל־כן נְ תַ ִּ ֵ֤
ַ֗ ֵ
עַ
סו־בְֹ֑ך
ָ
מְך יִּ ְתקַ ְל
חקִ֥ ֹות ִּמ ֵ ִ֖
ה ְר ֹ
ה הַ ְקרֹב֛ ֹות וְ ָ ֵּֽ
הומה׃
שם ַר ַבִ֖ת הַ ְמ ָ ֵּֽ
ְטמֵ ַאַ֣ת ַה ִ֔ ֵ

 מנהיגים שפכו
דם
 ביזוי הורים
 עושק והונאת
החלשים
 ביזוי הקודש,
חילול שבת
 רכילות וזימה

ו

יאַ֣י יִּ ְש ָר ִֵ֔אל ִּ ִ֥איש ִּלזְ רֹעִ֖ ֹו ָהַ֣יו ָבְֹ֑ך
ִּה ֵנה ּ֙ נְ ִּש ֵ

ז

ָאֵ֤ב וָאֵ ם ּ֙ הֵ ַ ַ֣קלו ִָ֔בְך
תֹוכ ְֹ֑ך
לַ גֵ ֛ר עָ שִ֥ ו ַב ִֹ֖עשֶ ק ְב ֵ

ְך־דם׃
ָ ֵּֽ
מעַ ן ְשפָ
ְל ַ ִ֖

יָתִ֥ ֹום וְ אַ ְלמָ נָ ִ֖ה הִ֥ ֹונו ָ ֵּֽבְך׃

ל ְל ְת׃
תי ִּח ָ ֵּֽ
ת ַ ִ֖
וְ אֶ ת־שַ ְב ֹ

ח

ָ ֵּֽק ָד ַשִ֖י בָ זִּ ֹ֑ית

ט

ְך־דֹ֑ם
ָ
בְך ְל ַמַ֣עַ ן ְשפָ
שי ָר ִּ ֛כיל ָהִ֥יו ָ ִ֖
אַ נְ ֵ ִ֥
תֹוכְך׃
מה עָ שִ֥ ו ְב ֵ ֵּֽ
ל־ה ָה ִּרים ּ֙ ָא ְַ֣כלו ִָ֔בְך זִּ ָ ִ֖
ֶ ֵּֽ
וְ אֶ

 גילוי עריות

י
יא

ה־בְֹ֑ך
ָ
ַת־אב גִּ לָ
עֶ ְרו ָ ִ֖

נו־בְך׃
ָ ֵּֽ
ְטמֵ ַ ִ֥את הַ נִּ ָ ִ֖דה ִּע

ת־אַ֣שֶ ת ֵר ַ֗ ֵעהו עָ שָ ה ּ֙ ֵּֽתֹועֵ ִָ֔בה ְו ִּ ִ֥איש אֶ ת־כַ לָ תִ֖ ֹו ִּט ֵמַ֣א ְבזִּ ָמֹ֑ה
ֵ
וְ ִּאַ֣יש ׀ אֶ
ָה־בְך׃
ָ ֵּֽ
אחֹתִ֥ ֹו בַ ת־אָ ִּ ִ֖ביו ִּענ
וְ ִּ ֛איש אֶ ת־ ֲ

 שוחד וריבית

ְך־דֹ֑ם
ָ
חו־בְִ֖ך ְל ַמַ֣עַ ן ְשפָ
ָ
ל ְק
שחַ ד ָ ֵּֽ
יב ִ֥ ֹ

הוה׃
אדֹנָ ִ֥י יְ ִּ ֵּֽ
ו ְַתבַ ְצ ִּעֵ֤י ֵר ִּ֨ ַעיִּ ְך ּ֙ בַ עִֹ֔ שֶ ק ְו ֹא ִּתַ֣י שָ ִ֔ ַכחַ ְת נְ ֻׁ ִ֖אם ֲ

 עושק ֵרעים
[ידידים]

והעונש

נֶ ָ֧שֶ ְך וְ תַ ְר ִּבַ֣ית לָ ַַ֗קחַ ְת

יג

ל־ב ְצ ֵעְִ֖ך א ֲֶשַ֣ר עָ ִּשֹ֑ית
ִּ
ַ֣יתי כַ ִִּ֔פי אֶ
וְ ִּה ֵנה ּ֙ ִּה ֵכ ִּ
תֹוכְך׃
ֲשר הָ יִ֖ו ְב ֵ ֵּֽ
ל־ד ִ֔ ֵמְך א ֶ ִ֥
וְ ִּ֨ ַע ָ

אֹותְֹ֑ך
ָ
ֲשר א ֲִּנִ֖י עֹ ֶשַ֣ה
ח ַז ַ֣ ְָּ֣קנָה י ַ ִָ֔דיִּ ְך לַ י ִֵָּ֕מים א ֶ ִ֥
ם־ת ֱ
מד ִּלבֵ ְך ּ֙ ִּא ֶ ֵּֽ
ע ֵ֤ ֹ
יד הֲיַ ֵּֽ ֲ
יתי׃
א ֲִּנִ֥י יְ הוָ ִ֖ה ִּד ַב ְִ֥ר ִּתי וְ עָ ִּ ֵּֽש ִּ
טו
טז

יתיְך ָ ֵּֽבא ֲָרצֹ֑ ֹות
גֹויִ֔ם וְ ֵזֵּֽ ִַּּ֖ר ִּ ִ֖
יצֹותי אֹותָ ְך ּ֙ ַב ִּ
ִּ ֵ֤
וַהֲ ִּ ֵּֽפ
גֹוי ֹ֑ם
ִ֥ל ְת ָבְִ֖ך ְלעֵ ינֵ ַ֣י ִּ
וְ נִּ ַח ְ

תְך ִּמ ֵ ֵּֽמְך׃
ֹתי טֻׁ ְמאָ ֵ ִ֖
ה ִּתמ ִּ ִ֥
וַ ֵּֽ ֲ

ה ִּ ֵּֽוה׃ {פ}
ָדעַ ְת ִּ ֵּֽכי־א ֲִּנִ֥י י ֱ ֹ
וְ י ַ ִ֖

הפטרות ויקרא
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עמוס פרק ט [פרק אחרון] ,מפסוק ז עד סוף הפרק

חתימת ספר עמוס

פרק ט
לישראל אין ז

עדיפות על פני
שאר העמים

תם ִּל֛י ְבנֵ ִ֥י יִּ ְש ָר ֵ ִ֖אל נְ אֻׁ ם־יְ הוָ ֹ֑ה
הֲלַ֣ ֹוא ִּכ ְב ֵני ֩ כֻׁ ִּש ִִּּ֨יים אַ ֶ ִ֥
יתי ּ֙ ֵמ ֶא ֶַ֣רץ ִּמ ְצ ַ ִ֔ריִּ ם
ֱל ִּ
הע ִּ֨ ֵ
הֲלַ֣ ֹוא אֶ ת־יִּ ְש ָר ֵַ֗אל ֶ ֵּֽ
ֲרם ִּמ ִּ ֵּֽקיר׃
ופ ִּל ְש ִּת ִּיִ֥ים ִּמכַ ְפתִ֖ ֹור וַ ֵּֽ א ָ ִ֥
ְ

העונש
ה' ישמיד את ח
הממלכה ,אבל לא
את העם

ה ַחטָ ִָ֔אה
הוַ֗ה ַבמַ ְמלָ כָ ה ּ֙ ַ ֵּֽ
אדֹנָ ַ֣י יְ ִּ
ִּה ֵנ֞ה עֵ ינֵ ַ֣י ׀ ֲ
ֹתה ֵמ ַעִ֖ל ְפנֵ ַ֣י ָ ֵּֽהא ֲָד ָמֹ֑ה
וְ ִּה ְשמַ ְד ִּתַ֣י א ִ֔ ָ
קב נְ אֻׁ ם־יְ הוָ ֵּֽה׃
ע ִ֖ ֹ
ת־בִ֥ית יַ ֵּֽ ֲ
ֵ
מיד אֶ
ֶַ֗אפֶ ס ְ֠ ִּכי ַ֣ל ֹא הַ ְש ֵמִ֥יד אַ ְש ִּ ֛

טלטלת הגולה
תפריד את
החוטאים מהעם

ת־בַ֣ית יִּ ְש ָר ֵאֹ֑ל
ֵ
גֹויִ֖ם אֶ
ֹותי ְב ָ ֵּֽכל־הַ ִּ
הנִּ עִ֥ ִּ
י־הנֵ ֵ֤ה ָ ֵּֽאנֹ ִּכי ּ֙ ְמצַ ֶוִ֔ה וַ ֵּֽ ֲ
ט ִּ ֵּֽכ ִּ
כא ֲֶשֵ֤ר יִּ נִֹּ֨ועַ ּ֙ ַב ְכ ָב ָ ִ֔רה וְ ֵּֽל ֹא־יִּ פִ֥ ֹול ְצ ִ֖רֹור ָ ֵּֽא ֶרץ׃
ַ ֵּֽ
מי
כל חַ טָ ֵאַ֣י עַ ִּ ֹ֑
י בַ ֶח ֶַ֣רב י ִָ֔מותו ִ֖ ֹ
ה ָר ָ ֵּֽעה׃
ֲדינו ָ ֵּֽ
א־ת ִּגָ֧יש וְ תַ ְק ִּ ֛דים ַ ֵּֽבע ֵ ִ֖
הָ ֵֹּֽא ְמ ִּ ַ֗רים ֵּֽל ֹ ַ

והגאולה
קימום ממלכת דוד

יא בַ יַֹ֣ום הַ ִ֔הוא אָ ִּ ֛קים אֶ ת־סֻׁ ַכִ֥ת ָד ִּוִ֖יד ַה ֹנ ֶפֹ֑לֶ ת
עֹולם׃
ָ ֵּֽ
ימי
יתיהָ ִּכ ֵ ִ֥
ובנִּ ִּ ִ֖
סתָ יו ּ֙ אָ ִִּ֔קים ְ
יהן ַוה ִּ ֲֵּֽר ֹ
ת־פ ְרצֵ ַ֗ ֶ
ִּ
וְ גָ ֵּֽ ַַּ֖ד ְר ִּתַ֣י אֶ

ישראל יירש את יב
אדום

יהֹ֑ם
גֹוים אֲשֶ ר־נִּ ְק ָ ִ֥רא ְש ִּ ִ֖מי עֲלֵ ֶ
ת־שאֵ ִּ ֵ֤רית אֱדֹום ּ֙ וְ כָ ל־הַ ִִּ֔
ְ
יר ַ֜שו אֶ
ְל ִּ֨ ַמעַ ן ִּ ֵּֽי ְ
נְ אֻׁ ם־יְ הוָ ִ֖ה ִֹ֥עשֶ ה ֵּֽז ֹאת׃ {פ}

שפע יבולים

ָמים ָב ִּאים ּ֙ נְ אֻׁ ם־יְ ה ִָ֔וה
יג ִּה ִּ֨ ֵנה י ִּ ֵ֤
ָבים ְבמֹ ֵשְַ֣ך ַהזָ ַָֹּ֑֣רע
ענ ִּ ִ֖
ֹרְך ֲ
ֹצר ְוד ֵ ִ֥
חֹורש ּ֙ בַ ק ִ֔ ֵ
ֵ
וְ נִּ גַ ֵ֤ש
ל־הגְ בָ עִ֖ ֹות ִּת ְתמֹוגַ ֵּֽ ַּ֖גְ נָה׃
ַ
ההָ ִּרים ּ֙ עָ ִִּ֔סיס ְוכָ
טיפו ֶ ֵּֽ
וְ ִּה ִּ ֵ֤

שבות ישראל ,יד

יטעו ויִנ ָּטְ עּו בארץ

מי יִּ ְש ָראֵ ל ֒
ת־שבַ֣ ות עַ ִּ ַ֣
ְ
וְ שַ ְב ִּתי ֮ אֶ
ָשבו וְ נָ ְֵּֽטעַ֣ ו ְכ ָר ִִּ֔מים וְ שָ תִ֖ ו אֶ ת־יֵינָ ֹ֑ם
ובָ נ֞ו עָ ִּ ֵ֤רים נְ שַ מֹות ּ֙ וְ י ִ֔ ָ
יהם׃
ת־פ ִּר ֶ ֵּֽ
ְ
וְ עָ שַ֣ ו ַגנִֹ֔ות ְו ָ ֵּֽא ְכלִ֖ ו אֶ

טו ונְ טַ ְע ִּ ִ֖תים עַ ל־אַ ְדמָ ָתֹ֑ם
ולא יִנָּתְ שּו ממנה
לעולם

וְ ִּ֨ל ֹא יִּ נָ ְֵּֽת ַ֜שו ַ֗עֹוד ֵמ ַע ֵ֤ל אַ ְדמָ תָ ם ּ֙ א ֲֶשַ֣ר נ ַָת ִַּ֣תי לָ ִ֔ ֶהם
ֱֹלהיָך׃ {ש}
אָ ַמִ֖ר יְ הוָ ִ֥ה א ֶ ֵּֽ
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הפטרת קדושים
הספרדים והאיטליאנים מפטירים ביחזקאל כ,א-כ [להלן];
האיטליאנים מתחילים בפסוק א' והספרדים בפסוק ב'.
והאשכנזים מפטירים ביחזקאל "התשפוט התשפוט" שהיא הפטרת אחרי מות של הספרדים [לעיל]

תוכחה לזקני העם שבאו אל הנביא לדרוש את ה'
פרק כ

 - -האיטליאנים מתחילים כאן - -

ח ִמ ִשי ֙ ֶ ֹֽׁבעשֹּ֣ ֹור לַ ָׁ֔ח ֶדש
יעית ַ ֹֽׁב ֲ
א וַיְ ִהֹּ֣י ׀ בַ שנ ֹּ֣ה הַ ְש ִב ִָ֗
בַ֧אּו אֲנ ִשִ֛ים ִמזִ ְקנ ַׁ֥י יִ ְשר ֖אל ִל ְד ֹּ֣רש אֶ ת־יְ הו ָ֑ה וַי ְֹֽׁש ֖בּו ְלפנֹֽׁי׃ {ס}
 - -כאן מתחילים הספרדים - -

ב וַיְ ִּ ִ֥הי ְד ַבר־יְ הוָ ִ֖ה אֵ ַלִ֥י לֵ א ֵֹּֽמר׃
ת אֲלֵ ַ֗ ֶהם
ג ֶבן־אָ ָ ַ֗דם ַד ֵ֞בר אֶ ת־זִּ ְקנֵ ֵ֤י יִּ ְש ָראֵ ל ּ֙ ְו ָ ֵּֽאמַ ְר ָ ַ֣
ה וִּ ִ֔ ה
אדֹנָ ַ֣י י ֱ ֹ
כה אָ מַ ר ּ֙ ֲ
ֵ֤ ֹ
ֹתי אַ ֶתַ֣ם ָב ִּאֹ֑ים
רש א ִּ ִ֖
ֲל ְד ִ֥ ֹ
ה ִּ

תוכחה

ה ִּ ֵּֽוה׃
ם־א ָד ֵרַ֣ש לָ ִ֔ ֶכם נְ ֻׁ ִ֖אם אֲדֹ נָ ִ֥י י ֱ ֹ
י־אנִּ י ּ֙ ִּא ִּ
חַ ִָּ֨
יעֵּֽם׃
ֹוד ֵ
תם ֵּֽה ִּ
בת אֲבֹו ָ ִ֖
ע ִ֥ ֹ
ת־תֹו ֲ
ֵּֽ
ֹתם ה ֲִּת ְשפִ֖ ֹוט בֶ ן־אָ ָדֹ֑ם אֶ
פט א ִ֔ ָ
ד ה ֲִּת ְש ַ֣ ֹ
הגאולה
ממצרים

ה

יהם
ת אֲלֵ ַ֗ ֶ
וְ ָ ֵּֽאמַ ְר ָ ַ֣
הוִּ ה ֒
אדֹנָ ַ֣י י ֱ ֹ
ֵֹּֽכה־אָ ַמר ֮ ֲ
ֳרי ְביִּ ְש ָר ִֵ֔אל
ְביֹום ּ֙ ָ ֵּֽבח ִּ ַ֣

ּׂשא
נשבעתי [=וָ ֵּֽאֶ ִּ֨ ָ

י ִּ ֵָ֤די] לעם להוציאם
ממצרים אל ארץ
זבת חלב ודבש

ָדע לָ ֶהִ֖ם ְב ֶא ֶַ֣רץ ִּמ ְצ ָרֹ֑יִּ ם
ע ִֹ֔קב ו ִָּאו ַ ִ֥
וָ ֵּֽאֶ ָּׂשַ֣א י ִּ ַָ֗די ְל ֶז ִַּ֨רע ּ֙ ֵבַ֣ית יַ ֵּֽ ֲ
יכם׃
ּׂשא י ִּ ֵָ֤די לָ הֶ ם ּ֙ לֵ א ִֹ֔מר א ֲִּנִ֖י יְ הוָ ִ֥ה א ֱֵֹּֽלהֵ ֶ ֵּֽ
וָ ֵּֽאֶ ִּ֨ ָ
ו

ֵ֤אתי י ִָּדי ּ֙ לָ ִ֔ ֶהם
בַ יַֹ֣ום הַ ַ֗הוא נ ָָש ִּ
ר־ת ְַ֣ר ִּתי לָ ַ֗ ֶהם
ַ
ל־א ֶרץ אֲשֶ
ֶַ֜
יאם מֵ ֶא ֶַ֣רץ ִּמ ְצ ָרֹ֑יִּ ם אֶ
ֹוצ ָ ִ֖
ְל ֵּֽה ִּ
ל־הא ֲָר ֵּֽצֹות׃
ָ ֵּֽ
וד ִַ֔בש ְצ ִּ ִ֥בי ִּ ִ֖היא ְלכָ
ז ַָבֵ֤ת חָ לָ ב ּ֙ ְ

ואמרתי להם ז
להשליך ע"ז

וָ ֵּֽ ֹא ַמַ֣ר אֲלֵ ַ֗ ֶהם
ל־תטַ ָמֹ֑או
ִּ
ריִּ ם אַ
לולִ֥י ִּמ ְצ ַ ִ֖
ֵ
ובגִּ
קוצֵ֤י עֵ ינָיו ּ֙ הַ ְש ִִּ֔ליכו ְ
ִּאַ֣יש ִּש ֵ
יכם׃
א ֲִּנִ֖י יְ הוָ ִ֥ה א ֱֵֹּֽלהֵ ֶ ֵּֽ

והם הִ מְ רּו בי ח

לי
מעַ אֵ ִ֔ ַ
רו־בי ְו ֵ֤ל ֹא אָ בו ּ֙ ִּל ְש ַ֣ ֹ
ִַּ֗
ַוי ְַמ
ריִּ ם ַ֣ל ֹא עָ ָזֹ֑בו
לולִ֥י ִּמ ְצ ַ ִ֖
ֵ
קוצֵ֤י ֵעֵּֽינֵיהֶ ם ּ֙ ַ֣ל ֹא ִּה ְש ִִּ֔ליכו ְואֶ ת־גִּ
ִּאַ֣יש אֶ ת־ ִּש ֵ

ועמדתי להענישם
במצרים

יהם ְלכַ לֵ֤ ֹות אַ ִּפי ּ֙ בָ ִ֔ ֶהם ְבתִ֖ ֹוְך ֶ ִ֥א ֶרץ ִּמ ְצ ָ ֵּֽריִּ ם׃
פְך חֲמָ ִּתַ֣י עֲלֵ ַ֗ ֶ
ֹמר ִּל ְש ָ֧ ֹ
וָ ֵּֽ א ֞ ַ
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תֹוכ ֹ֑ם
ר־הַ֣מָ ה ְב ָ
ֵ
גֹויִ֖ם אֲשֶ
ָאעַ ש ּ֙ ְל ַמַ֣עַ ן ְש ִִּ֔מי ְל ִּב ְל ִּ ִ֥תי הֵ ֵח֛ל ְלעֵ ינֵ ִ֥י הַ ִּ
ו ִַּ֨
יאִ֖ם מֵ ֶ ִ֥א ֶרץ ִּמ ְצ ָ ֵּֽריִּ ם׃
ֹוצ ָ
ֵיהם ְל ֵּֽה ִּ
נֹוד ְֵ֤ע ִּתי אֲלֵ יהֶ ם ּ֙ ְל ֵע ַ֣ינ ִ֔ ֶ
ֲשר ַ
א ִּ֨ ֶ

י

ֲב ֵ ִ֖אם אֶ ל־הַ ִּמ ְד ָ ֵּֽבר׃
יאם ֵמ ֶא ֶַ֣רץ ִּמ ְצ ָרֹ֑יִּ ם וָ ֵּֽ א ִּ
ֹוצ ֵ ִ֖
ו ֵָּֽא ִּ

המסע במדבר
נתתי להם חוקים יא
ומשפטים

אֹותֹ֑ם
ָ
הֹוד ְַ֣ע ִּתי
ַ
ת־מ ְשפָ ַטִ֖י
ִּ
קֹותי וְ אֶ
ִ֔ ַ
וָ ֵּֽאֶ ֵתֵ֤ן לָ הֶ ם ּ֙ אֶ ת־חֻׁ
הם׃
דם ו ַָחִ֥י בָ ֶ ֵּֽ
אֹות֛ם ָ ֵּֽהאָ ָ ִ֖
ָ
ֲשה
ֲשר יַ ֵּֽע ֶ ִ֥
א ִּ֨ ֶ

ואת השבת יב

ֵיהֹ֑ם
ובינ ֶ
יני ֵ ֵּֽ
וְ גַ ֵ֤ם אֶ ת־שַ ְבתֹותַ י ּ֙ נ ַָת ִַּ֣תי לָ ִ֔ ֶהם ִּ ֵּֽל ְהיַֹ֣ות ְלאִ֔ ֹות בֵ ִּ ִ֖
שם׃
כי א ֲִּנִ֥י יְ הוָ ִ֖ה ְמקַ ְד ָ ֵּֽ
לָ ַ ֵ֕דעַ ת ִּ ֛

רו־בי
ִּ
ַוי ְַמ
בֵ ית־יִּ ְש ָראֵ ל
בַ ִּמ ְדבָ ר

יג

רו־בי ֵ ֵּֽבית־יִּ ְש ָר ֵַ֜אל ַב ִּמ ְד ַָ֗בר
ִִּּ֨
ַוי ְַמ
ֲשה א ָֹתֵ֤ם ָ ֵּֽהאָ ָדם ּ֙ ו ַָחַ֣י בָ ִ֔ ֶהם
ת־מ ְשפָ ַט ַ֣י ָמ ַָ֗אסו אֲשֶ ר ֩ יַ ֵּֽע ִּ֨ ֶ
ִּ
לכו ְואֶ
א־ה ַ֜ ָ
קֹותי ֵּֽל ֹ ָ
ִּ֨ ַ
ְבחֻׁ
ֹתי ִּח ְללַ֣ ו ְמ ֹ֑ ֹאד
וְ אֶ ת־שַ ְבת ַ ִ֖
לֹותם׃
בר ְלכַ ָ ֵּֽ
יה֛ם ַב ִּמ ְד ָ ִ֖
תי עֲלֵ ֶ
ֹמר ִּל ְש ִֹּ֨פְך חֲמָ ִּ ָ֧
וָ ֵּֽ א ֞ ַ

ועמדתי לכלותם
במדבר

ולא כיליתי ,כדי לא יד
לחלל שמי בגויים

ו ֶ ֵָּֽאע ֱֶשִ֖ה ְל ַמַ֣עַ ן ְש ִּמֹ֑י
ֵיהם׃
אתים ְל ֵעֵּֽינ ֶ ֵּֽ
ֲשר ֵּֽהֹוצֵ ִּ ִ֖
גֹוים א ֶ ִ֥
תי הֵ ֵחל ּ֙ ְלעֵ ינֵ ַ֣י הַ ִִּ֔
ְל ִּב ְל ִּ ֵ֤

והענשתי את יוצאי טו
מצרים לבלתי בוא
אל הארץ

ָ֧אתי י ִּ ָ֛די לָ ֶהִ֖ם ַב ִּמ ְד ָבֹ֑ר
וְ גַם־א ֲִּנַ֗י נ ָָש ִּ
ָת ִּתי
ל־ה ָא ֶַ֣רץ אֲשֶ ר־נ ַ֗ ַ
ָ
אֹותם אֶ
ַ֜ ָ
ְל ִּב ְל ִּתי ֩ ָה ִִּּ֨ביא
ל־הא ֲָר ֵּֽצֹות׃
ָ ֵּֽ
וד ִַ֔בש ְצ ִּ ִ֥בי ִּ ִ֖היא ְלכָ
ז ַָבֵ֤ת חָ לָ ב ּ֙ ְ
 - -יש מהתימנים המסיימים כאן - -

כי הם המרו את פי

טז ַ֜ ַיעַ ן ְב ִּמ ְשפָ ַט ַ֣י ָמ ַָ֗אסו
תֹותי ִּח ֵל ֹ֑לו
א־ה ְלכַ֣ ו בָ ִ֔ ֶהם וְ אֶ ת־שַ ְב ַ ִ֖
וְ אֶ ת־חֻׁ קֹותַ י ּ֙ ֵּֽל ֹ ָ
לְך׃
ה ֵ ֵּֽ
בם ֹ
יהִ֖ם ִּל ָ ִ֥
ֲרי גִּ ֵּֽלולֵ ֶ
כי ַ ֵּֽאח ֵ ִ֥
ִּ ֛

ולא כיליתי את כל יז
העם במדבר

אלא ,השארתי את יח
הבנים ,וציוויתי
אותם שלא לחזור
על חטאי אבותיהם

אֹות֛ם כָ ָלִ֖ה בַ ִּמ ְד ָ ֵּֽבר׃
ָ
ָ֧יתי
ח ָתֹ֑ם ְו ֵּֽל ֹא־עָ ִּש ִּ
יהם ִּ ֵּֽמשַ ֲ
ו ַָתָ֧חָ ס עֵ ִּינ֛י עֲלֵ ֶ ִ֖
ל־בנֵיהֶ ם ּ֙ בַ ִּמ ְד ִָ֔בר
ְ
וָ ֵּֽ א ַֹמֵ֤ר אֶ
מרו
ל־ת ְש ֹ֑ ֹ
ִּ
יהם אַ
ת־מ ְש ְפטֵ ֶ ִ֖
ִּ
חוקי א ֲֵּֽבֹותֵ יכֶ ם ּ֙ אַ ל־תֵ ִ֔ ֵלכו ְואֶ
ְב ֵ ֵ֤
ל־תטַ ָ ֵּֽמאו׃
ִּ
יהם אַ
ובגִּ ֵּֽלולֵ ֶ ִ֖
ְ
יט
כ

אֹותם׃
ָ ֵּֽ
ת־מ ְשפָ ַטִ֥י ִּש ְמ ִ֖רו וַ ֵּֽ עֲשִ֥ ו
ִּ
קֹותי ֵל ֹ֑כו וְ אֶ
יכם ְבחֻׁ ַ ִ֖
אֲנִּ י ּ֙ יְ הוָ ַ֣ה א ֱֵֹּֽלהֵ ִ֔ ֶ
תֹותי קַ ֵדֹ֑שו
ְואֶ ת־שַ ְב ַ ִ֖
כי א ֲִּנִ֥י יְ הוָ ִ֖ה א ֱֵֹּֽלהֵ י ֶ ֵּֽכם׃
ֵיכם לָ ַ ֵ֕דעַ ת ִּ ֛
ובינ ִ֔ ֶ
וְ הָ יֵ֤ו ְלאֹות ּ֙ בֵ ִּינ ַ֣י ֵ ֵּֽ
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הפטרת אמור
יחזקאל מד ,מפסוק טו עד סוף הפרק
הפטרה זאת לקוחה מנבואות יחזקאל על בית המקדש ,המתחילות בפרק מ' ומסתיימות בפרק מז' פסוק יב.
יחזקאל חי בגלות בבל ,לאחר חורבן המקדש הראשון ,ועל כן היה סביר שהוא מתנבא על בית המקדש השני שאכן
הוקם כשבעים שנה לאחר חורבן הבית הראשון .אלא שמידות ופרטים אחרים המתוארים בנבואותיו אלה אינן
תואמות לא את המקדש הראשון ולא את השני.
מסיבה זאת מקובל על חז"ל שהנביא מתכוון לבית המקדש השלישי שלא יחרב לעולם.
בהפטרתנו מדובר על עבודת הכהנים.

עבודת הכהנים בקודש ,חובותיהם ,ותפקידיהם

פרק מד
בני צדוק ישרתו טו
את ה' במקדש

וְ ַה ֵֹּֽכה ֲִּנִּ֨ים ַה ְלוִּ ִַּ֜ים ְבנֵ ַ֣י צָ ַ֗דֹוק
ת־מ ְש ֶמ ֵֶ֤רת ִּמ ְק ָד ִּשי ּ֙ ִּב ְתעֵ֤ ֹות ְבנֵ ֵּֽי־יִּ ְש ָראֵ ל ּ֙ ֵ ֵּֽמעָ ִ֔ ַלי
ִּ
ש ְמ ַ֜רו אֶ
ֲשר ָ ֵּֽ
א ִּ֨ ֶ
ש ְר ֵתֹ֑נִּ י
ֵה֛מָ ה יִּ ְק ְרבִ֥ ו אֵ ַלִ֖י ְל ָ ֵּֽ
ה ִּ ֵּֽוה׃
אדֹנָ ִ֥י י ֱ ֹ
ָדם נְ ֻׁאִ֖ם ֲ
וְ ָע ְֵּֽמ ַ֣דו ְלפָ ַ֗ ַני ְלהַ ְק ִּ ִ֥ריב ִּלי ּ֙ ֵחַ֣לֶ ב ו ָ ִ֔

טז

ש ְר ֵתֹ֑נִּ י
ל־מ ְק ָד ִַּ֗שי וְ ֵה֛מָ ה יִּ ְק ְרבִ֥ ו אֶ ל־שֻׁ ְל ָח ִּנִ֖י ְל ָ ֵּֽ
ִּ
ָבאו אֶ
ַ֜ ֵהמָ ה י ַ֣ ֹ
ת־מ ְשמַ ְר ִּ ֵּֽתי׃
ִּ
ש ְמ ִ֖רו אֶ
וְ ָ ֵּֽ

כללי לבוש לכהנים
בבואם לחצר
הפנימית

יז

די ִּפ ְש ִּ ִ֖תים יִּ ְל ָבֹ֑שו
ימית ִּבגְ ֵ ִ֥
ה ָח ֵצַ֣ר ַה ְפנִּ ִִּ֔
וְ הָ ַ֗ ָיה ְבבֹואָ ם ּ֙ ֶ ֵּֽאל־שַ ע ֲֵרי ּ֙ ֶ ֵּֽ
ָביְ תָ ה׃
ימית ו ָ ֵּֽ
צר הַ ְפנִּ ִּ ִ֖
שע ֲֵר֛י ֶ ֵּֽהחָ ֵ ִ֥
ש ְר ַ֗ ָתם ְב ַ ֵּֽ
וְ ֵּֽל ֹא־ ַיע ֲֶלֵ֤ה עֲלֵ יהֶ ם ּ֙ ִ֔ ֶצמֶ ר ְב ָ ֵּֽ

יח

ֵיהֹ֑ם
ומ ְכנְ ֵסַ֣י ִּפ ְש ִִּ֔תים ִּ ֵּֽי ְהיִ֖ו עַ ל־מָ ְתנ ֶ
ֹאשם ִּ
ַ ֵּֽפא ֲֵרֵ֤י ִּפ ְש ִּתים ּ֙ ִּ ֵּֽי ְהיַ֣ו עַ ל־ר ִ֔ ָ
ל ֹא ַי ְחגְ ִ֖רו בַ יָ ֵַּּֽ֖זַע׃
ִ֥

בצאתם אל החצר יט
החיצונה

ל־ה ָח ֵצַ֣ר ַה ִּ ֵּֽחיצֹו ָנה ֮ אֶ ל־הָ עָ ם ֒
ֶ ֵּֽ
ל־ה ָח ִּ֨ ֵצר הַ ִּ ֵּֽחיצֹו ָנַ֜ה אֶ
ֶ ֵּֽ
ְ֠ו ְבצֵ אתָ ם אֶ
ש ְר ִּתַ֣ם ִָ֔בם
ר־ה ָמה ּ֙ ְמ ָ ֵּֽ
ִּ֨ ֵ
יהם אֲשֶ
ת־בגְ ֵד ַ֗ ֶ
ִּ
יִּ ְפ ְשטַ֣ ו אֶ
ק ֶדש
כת הַ ֹ֑ ֹ
אֹותם ְב ִּ ֵּֽל ְש ַ֣ ֹ
ָ ִ֖
וְ ִּה ִּנִ֥יחו
יהם׃
ָדים אֲחֵ ִּ ִ֔רים ְו ֵּֽל ֹא־יְ קַ ְדשִ֥ ו אֶ ת־הָ ָעִ֖ם ְב ִּבגְ ֵד ֶ ֵּֽ
ל ְבשו ּ֙ ְבג ִּ ַ֣
וְ ָ ֵּֽ

איסורים
שיער הראש

כ

יין כא
נישואים כב

יהם׃
ת־ראשֵ ֶ ֵּֽ
ָ ֵּֽ
ופ ַרע ַ֣ל ֹא יְ שַ ֵל ֹ֑חו כָ סִ֥ ֹום יִּ ְכ ְסמִ֖ ו אֶ
ַלחו ֶ ִ֖
וְ ר ֹאשָ ם ּ֙ ַ֣ל ֹא יְ ג ִ֔ ֵ
ימית׃
צר ַה ְפנִּ ִּ ֵּֽ
ל־החָ ֵ ִ֥
ֶ ֵּֽ
בֹואם אֶ
כ ֵהֹ֑ן ְב ָ ִ֖
וְ יַ ִַּ֥֖יִּ ן ֵּֽל ֹא־יִּ ְשתִ֖ ו כָ ל־ ֹ
הם ְלנ ִָּשֹ֑ים
רושה ֵּֽל ֹא־יִּ ְקחִ֥ ו לָ ֶ ִ֖
ִ֔ ָ
וְ אַ ְלמָ ָנה ּ֙ וגְ
תוֹלת ִּמ ִּ֨ ֶז ַרע ּ֙ ֵבַ֣ית יִּ ְש ָר ִֵ֔אל
ם־ב ַ֗
ְ
ִּכַ֣י ִּא
ֹהן יִּ ָ ֵּֽקחו׃
האַ ְלמָ ָנה ּ֙ א ֲֶשַ֣ר ִּ ֵּֽת ְהיֶ ַ֣ה אַ ְלמָ ִ֔ ָנה ִּמכ ֵ ִ֖
וְ ָ ֵּֽ
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 .8אמור

הנהגת העם
הוראת הלכה כג
שפיטה כד

ֹוד ֻׁ ֵּֽעם׃
מא ְלטָ הִ֖ ֹור יֵּֽ ִּ
חל ובֵ ין־טָ ֵ ִ֥
ק ֶדש ְל ֹ֑ ֹ
ֹורו ֵבִ֥ין ִ֖ ֹ
מי י ִ֔
ְואֶ ת־עַ ִּ ַ֣
ל־ריב ֵהִּ֚מָ ה יַ ֵּֽעַ ְמ ַ֣דו (לשפט) ְל ִּמ ְש ִ֔ ָפט ְב ִּמ ְשפָ ַטִ֖י (ושפטהו) יִּ ְש ְפ ֻׁט ֹ֑הו
ְועַ ִּ ַ֗
תֹותי יְ קַ ֵ ֵּֽדשו׃
ל־מֹוע ֲַדַ֣י יִּ ְש ִֹ֔מרו ְואֶ ת־שַ ְב ַ ִ֖
ֵּֽ
קתַ י ּ֙ ְבכָ
ת־תֹור ַֹתֵ֤י ְואֶ ת־חֻׁ ֹ
ֵּֽ
וְ אֶ

שמירת המועדים
והשבתות

טהרה
טומאת מת

כה

ל־מַ֣ת אָ ָ ִ֔דם ִ֥ל ֹא יָבִ֖ ֹוא ְלטָ ְמ ָאֹ֑ה
ֵ
ְואֶ
ול ַַ֜בת ְל ַָ֗אח
ול ִֵּ֨בן ְ
ם־ל ָָ֡אב ְ֠ו ְלאֵ ם ְ
ְ
ִּכַ֣י ִּא
תה ְל ִּ ִ֖איש יִּ טַ ָ ֵּֽמאו׃
ֲשר־ל ֹא־הָ יְ ָ ִ֥
ולאָ ח֛ ֹות א ֶ ֵּֽ
ְ

כו
כז

רו־לֹו׃
ֵּֽ
טה ֳָרתֹ֑ ֹו ִּש ְב ַעִ֥ת י ִּ ִָ֖מים יִּ ְס ְפ
ֲרי ָ ֵּֽ
ְו ַ ֵּֽאח ֵ ִ֖
ימית ּ֙ ְלשָ ֵרַ֣ת בַ ִֹ֔ק ֶדש
ל־החָ ֵצֵ֤ר הַ ְפנִּ ִּ
ֶ ֵּֽ
וביֹום ֩ בֹאִּ֨ ֹו אֶ ל־הַ ַֹ֜ק ֶדש אֶ
ְ
ה ִּ ֵּֽוה ׃
אדֹנָ ִ֥י י ֱ ֹ
י ְַק ִּ ִ֖ריב ַחטָ אתֹ֑ ֹו נְ ֻׁ ִ֖אם ֲ

זכויות הכהנים
ה' נחלתם
ואחוזתם

ח ִ֔ ָלה א ֲִּנִ֖י נַ ֵּֽ חֲלָ ָתֹ֑ם
היְ ָתֵ֤ה לָ הֶ ם ּ֙ ְ ֵּֽל ַנ ֲ
כח וְ ָ ֵּֽ
ָתם׃
א־ת ְתנֵ֤ו לָ הֶ ם ּ֙ ְביִּ ְש ָר ִֵ֔אל א ֲִּנִ֖י אֲחֻׁ ז ָ ֵּֽ
וַ ֵּֽ אֲחֻׁ ַ֗ ָז ה ֵּֽל ֹ ִּ

[ולכן] מתנות
כהונה

אכלֹ֑ ום
שם ֵהִ֖מָ ה ֵּֽי ֹ ְ
כט הַ ִּמנְ חָ ה ּ֙ וְ ַ ֵּֽהחַ ָט ַ֣את וְ ָ ֵּֽהאָ ִ֔ ָ
ל־ח ִֶ֥רם ְביִּ ְש ָר ֵ ִ֖אל לָ ֶהִ֥ם ִּ ֵּֽי ְהיֶ ֵּֽה׃
ֵ
וְ כָ
ל

ורי כַֹ֜ ל
ל־ב ִּ֨כ ֵ
ִּ
אשית ֩ כָ
וְ ֵר ִּ
יכם לַ ֵֹּֽכה ֲִּנִ֖ים ִּ ֵּֽי ְהיֶ ֹ֑ה
כל ּ֙ ְתרומַ֣ ֹותֵ ִ֔ ֶ
ל־ת ַ֣רומַ ת כַֹ֗ ל ִּמ ֹ
ְ
וְ כָ
יתָך׃
אשֵ֤ית ע ֲִּר ֵּֽסֹותֵ יכֶ ם ּ֙ ִּת ְתנַ֣ו לַ כֹ ִ֔ ֵהן ְלהָ ִּנִ֥יחַ ְב ָר ָכִ֖ה אֶ ל־בֵ ֶ ֵּֽ
וְ ֵר ִּ

נבלה וטרפה לא

ה ֵֹּֽכה ִּ ֲֵּֽנים׃ {פ}
אכלִ֖ ו ַ
ומן־הַ ְבהֵ ָמֹ֑ה ִ֥ל ֹא ֵּֽי ֹ ְ
וט ֵר ִ֔ ָפה ִּמן־הָ עִ֖ ֹוף ִּ
כָ ל־נְ ֵבלָ ה ּ֙ ְ
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הפטרת בהר
הספרדים והאשכנזים מפטירים להלן :ירמיהו לב ,ו – כז.
ומעֻׁ ִּז ֛י" ,שהיא
התימנים וקהילות לוב מפטירים בירמיהו "יְ ה ֞ ָוה עֻׁ ִּז ָ֧י ָ ֵּֽ
הפטרת "בחוקותי" לספרדים והאשכנזים.

ירמיהו קונה שדה בענתות ,במצוות ה'

ירמיהו

פרק לב

ו

ִ֖אמר יִּ ְר ְמיָ ֹ֑הו
וַי ֹ ֶ
הָ יָ ִ֥ה ְד ַבר־יְ הוָ ִ֖ה אֵ ַלִ֥י לֵ א ֵֹּֽמר׃

הנבואה

ז

מר
בא אֵ ֶלִ֖יָך לֵ א ֹ֑ ֹ
חנ ְַמ ֵַ֗אל בֶ ן־שַ לֻׁ ם ּ֙ ֵּֽדֹ ְד ִָ֔ך ָ ִ֥
ִּהנֵ ַ֣ה ֲ
פט הַ גְ אֻׁ ָלִ֖ה ִּל ְקנֵּֽ ֹות׃
ענ ִָ֔תֹות ִּ ִ֥כי ְלָך֛ ִּמ ְש ַ ִ֥
ְקנֵ ַ֣ה ְל ַָ֗ך אֶ ת־שָ ִּדי ּ֙ א ֲֶשַ֣ר ַ ֵּֽב ֲ

התגשמות הנבואה ח

ד ִּ ַ֜די ִּכ ְד ַבַ֣ר יְ ה ָוה ֮ אֶ ל־חֲ ַצַ֣ר ַה ַמטָ ָרה ֒
ָב ֹא ְ֠אֵ לַ י חֲ נ ְַמ ִֵּ֨אל בֶ ן־ ֹ
ַוי ַ֣
ענ ַָ֜תֹות א ֲֶשַ֣ר ׀ ְב ֶא ֶַ֣רץ ִּבנְ י ִַָּ֗מין
ר־ב ֲ
ַ ֵּֽ
לי ְקנֵ ַ֣ה ְָ֠נא אֶ ת־שָ ִּ ִּ֨די אֲשֶ
וַיַֹ֣אמֶ ר אֵ ָ֡ ַ
ֵה־ל ְֹ֑ך
ָ
ולָךִ֥ ַהגְ אֻׁ ָלִ֖ה ְקנ
י־ל ָ֞ך ִּמ ְש ַפָ֧ט הַ יְ ֻׁר ָש֛ה ְ
ִּ ֵּֽכ ְ
וָ ֵּֽאֵ ַ ֵ֕דע ִּ ִ֥כי ְדבַ ר־יְ הוָ ִ֖ה ֵּֽהוא׃

קניית השדה

ענָתֹ֑ ֹות
חנ ְַמ ֵ ִ֥אל ֶבן־ד ִּ ִֹ֖די א ֲֶשַ֣ר ַ ֵּֽב ֲ
ט וָ ֵּֽאֶ ְק ֶנה ּ֙ אֶ ת־הַ ּׂשָ ֶ ִ֔דה ֵמ ֵא֛ת ֲ
כ ֶסף׃
רה הַ ָ ֵּֽ
לים וַ ֵּֽ עֲשָ ָ ִ֥
כסֶ ף ִּש ְב ָעִ֥ה ְש ָק ִּ ִ֖
ת־ה ִ֔ ֶ
ַ
וָ ֵּֽאֶ ְש ְקלָ ה־לֹו ּ֙ אֶ
י

קל ַה ֶכִ֖סֶ ף ְב ֵּֽמ ֹאזְ נָ ֵַּּֽ֖יִּ ם׃
תב בַ ִֵּ֨ספֶ ר ּ֙ וָ ֵּֽאֶ ְח ִֹ֔תם וָ ֵּֽאָ ֵעִ֖ד עֵ ִּ ֹ֑דים וָ ֵּֽאֶ ְש ִ֥ ֹ
וָ ֵּֽאֶ ְכ ֵ֤ ֹ

החֻׁ ִּ ִ֖קים ְואֶ ת־הַ ג ֵָּֽלוי׃
ת־החָ ת֛ ום הַ ִּמ ְצוָ ִ֥ה ְו ַ ֵּֽ
ֶ ֵּֽ
ת־סַ֣פֶ ר הַ ִּמ ְקנָ ֹ֑ה אֶ
ֵ
יא וָ ֵּֽאֶ ַ ִ֖קח אֶ
יב וָ ֵּֽאֶ ֞ ֵתן אֶ ת־הַ ֵסַ֣פֶ ר הַ ִּמ ְק ַ֗ ָנה אֶ ל־בָ ַ֣רוְך ֶבן־נֵ ֵּֽ ִַּּ֖ר ָיה ֮ ֶבן־מַ ְחסֵ ָיה ֒
ולעֵ י ֵני ּ֙ ָ ֵּֽהעֵ ִּ ִ֔דים הַ ֵֹּֽכ ְת ִּ ִ֖בים ְב ֵסַ֣פֶ ר הַ ִּמ ְקנָ ֹ֑ה
ד ִּ ִ֔די ְ
חנ ְַמ ֵאַ֣ל ֹ
ְלעֵ י ֵני ּ֙ ֲ
צר ַה ַמטָ ָ ֵּֽרה׃
ח ַ ִ֥
הודים הַ ֵֹּֽי ְש ִּ ִ֖בים ַ ֵּֽב ֲ
ְלעֵ י ֵני ּ֙ כָ ל־הַ יְ ִּ ִ֔
יג
תיעוד ושמירת יד
המסמכים

ֵיהם לֵ א ֵֹּֽמר׃
וָ ֵּֽ אֲצַ ֶוה ּ֙ אֶ ת־בָ ִ֔רוְך ְל ֵעֵּֽינ ֶ ִ֖
ֱֹלהַ֣י יִּ ְש ָר ֵַ֗אל
ֵֹּֽכה־אָ מַ ר ֩ יְ ה ָוִּ֨ה ְצ ָבאַ֜ ֹות א ֵ
לָ קַ֣ ֹוחַ אֶ ת־הַ ְספָ ִּ ַ֣רים ָה ֵָ֡אלֶ ה
ֵאַ֣ת סֵ פֶ ר ֩ ַה ִּמ ְק ָנִּ֨ה ַה ַ֜ ֶזה וְ ֵאַ֣ת ֶהחָ ַ֗תום ְו ִֵּ֨את ֵסֵ֤פֶ ר ַהגָלוי ּ֙ הַ ִ֔ ֶזה
מעַ ן יַ ֵּֽעַ ְמ ִ֖דו י ִּ ִָ֥מים ַר ִּ ֵּֽבים׃ {ס}
י־ח ֶֹ֑רש ְל ַ ִ֥
תם ִּב ְכ ִּל ָ
ונְ תַ ָ ִ֖

טו

ֱֹלהַ֣י יִּ ְש ָר ֵאֹ֑ל
כה אָ ַמ֛ר יְ הוָ ִ֥ה ְצבָ אִ֖ ֹות א ֵ
ִּכַ֣י ִ֥ ֹ
וכ ָר ִּ ִ֖מים בָ ָ ִ֥א ֶרץ הַ ֵּֽז ֹאת׃ {פ}
תים ְושָ ִ֥דֹות ְ
עַ֣ ֹוד יִּ קָ נִ֥ו בָ ִּ ֛

תפילת ירמיהו

טז וָ ֵּֽאֶ ְתפַ ֵלִ֖ל אֶ ל־יְ הוָ ֹ֑ה
ל־ב ִ֥רוְך בֶ ן־נֵ ֵּֽ ִַּּ֖ריָ ִ֖ה לֵ א ֵֹּֽמר׃
ָ
ת־סַ֣פֶ ר ַה ִּמ ְק ָנִ֔ה אֶ
ֵ
ֲרי ִּת ִּתי ּ֙ אֶ
ַ ֵּֽאח ֵ ֵ֤
יז

הוִּ ה ֒
ֲהה ֮ אֲדֹ נָ ַ֣י י ֱ ֹ
א ָ

הפטרות ויקרא
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ת־ה ִָ֔א ֶרץ
ָ
ית אֶ ת־הַ שָ ִּ֨ ַמיִּ ם ּ֙ וְ אֶ
ִּהנֵ ַ֣ה ׀ אַ ָתַ֣ה עָ ִַּ֗ש ָ

גדולת ה'

רעֲָךִ֖ הַ נְ טויָ ֹ֑ה
ובזְ ֹ
חָך ּ֙ הַ ג ִָ֔דֹול ִּ ֵּֽ
ְב ֵֹּֽכ ֲ
ל־ד ָ ֵּֽבר׃
ָ
ֵּֽל ֹא־יִּ פָ ֵלִ֥א ִּמ ְמָךִ֖ כָ
דרכי הנהגתו את יח
בני האדם

יהֹ֑ם
ֵיהם ַ ֵּֽאח ֲֵר ֶ
ל־חִ֥יק ְבנ ֶ ִ֖
ֵ
ע ַֹֹ֣ון אָ ִ֔בֹות אֶ
ומשַ לֵ ם ּ֙ ֲ
לאֲלָ ִִּ֔פים ְ
ֵֹ֤עשֶ ה ִּ֨ ֶחסֶ ד ּ֙ ַ ֵּֽ
הָ ֵאֵ֤ל ַהגָדֹול ּ֙ ַהגִּ ִ֔בֹור יְ הוָ ִ֥ה ְצבָ אִ֖ ֹות ְש ֵּֽמֹו׃

יליָ ֹ֑ה
ֲל ִּ
רב הָ ע ִּ ֵּֽ
העֵ ִ֔ ָצה וְ ַ ִ֖
יט גְ דֹ ל ּ֙ ָ ֵּֽ
ל־ד ְרכֵ י ּ֙ ְבנֵ ַ֣י אָ ָ ִ֔דם
ַ
אֲשֶ ר־עֵ ינֶ ַ֣יָך ְפקֻׁ ַ֗חֹות עַ ל־כָ
ליו׃
לָ ֵתֵ֤ת ְל ִּאיש ּ֙ ִּכ ְד ָר ִ֔ ָכיו וְ ִּכ ְפ ִּ ִ֖רי ַ ֵּֽמעֲלָ ָ ֵּֽ
הטובות שעשה ה'
לישראל

ץ־מ ְצ ַ ִּ֨ריִּ ם ּ֙ עַ ד־הַ יַֹ֣ום הַ ִ֔ ֶזה
תים ְב ֶ ֵּֽא ֶר ִּ
ֹתֹות ומֵֹּֽ ְפ ִּ ֵ֤
ר־שַ ְמתָ א ִּ֨
כ אֲשֶ ְ֠
ה־לָךִ֥ ֵשִ֖ם כַ יִֹ֥ום הַ זֶ ֵּֽה׃
ְ
ַתעֲשֶ
ובאָ ָדֹ֑ם ו ַ ֵּֽ
וביִּ ְש ָר ֵ ִ֖אל ָ ֵּֽ
ְ
ת ֵצ֛א אֶ ת־עַ ְמָךִ֥ אֶ ת־יִּ ְש ָר ֵ ִ֖אל מֵ ֶא ֶַ֣רץ ִּמ ְצ ָרֹ֑יִּ ם
כא ַו ֹ
מֹורא ג ֵָּֽדֹול׃
וב ָ ִ֖
ובאֶ זְ ַ֣רֹועַ נְ טו ִ֔ ָיה ְ
חזָקָ ה ּ֙ ְ
וביָ ֵ֤ד ֲ
ֹופ ִַּ֗תים ְ
וב ֵּֽמ ְ
ְבאֹתַ֣ ֹות ְ
כב

ֲבֹותם לָ ֵתַ֣ת לָ ֶהֹ֑ם
לא ָ ִ֖
ב ְעתָ ַ ֵּֽ
ת־ה ָא ֶַ֣רץ הַ ִ֔ז ֹאת אֲשֶ ר־נִּ ְש ַ ִ֥
ָ
ו ִַּת ֵתֵ֤ן לָ הֶ ם ּ֙ אֶ
וד ָ ֵּֽבש׃
ָבת ָח ָלִ֖ב ְ
ֶא ֶ֛רץ ז ַ ִ֥
 - -יש המסיימים כאן - - -

ועם ישראל לא כג
שמעו בקול ה'

ֹתה
ַויָבַֹ֜ או ו ִַּי ְֵּֽרשַ֣ ו א ַ֗ ָ
לכו
א־ה ִ֔ ָ
תֹור ְתָךַ֣ ֵּֽל ֹ ָ
וב ָ ֵּֽ
קֹולָך ּ֙ (ובתרותך) ְ
וְ ֵּֽל ֹא־שָ ְמעֵ֤ ו ְב ִּ֨ ֶ
לעֲשִ֖ ֹות ַ֣ל ֹא עָ שֹ֑ ו
ֲשר ִּצ ִּוָ֧יתָ ה לָ ֶה֛ם ַ ֵּֽ
אֵ ת ֩ כָ ל־א ִּ֨ ֶ

והעונש שבא
עליהם:
העיר ניתנה ביד
הכשדים ,כדבר
הנבואה

ל־ה ָר ָעִ֖ה הַ ֵּֽז ֹאת׃
ָ ֵּֽ
ֹתם ֵ ִ֥את כָ
וַתַ ְק ֵרַ֣א א ִ֔ ָ
כד ִּהנֵ ַ֣ה ַהסֵֹּֽ ְל ַ֗לֹות ָבַ֣או הָ ִּעיר ֮ ְללָ ְכ ָדה ֒
יה
ל ָ
מים עָ ִ֔ ֶ
וְ הָ ִּעַ֣יר נִּ ְת ָנַ֗ה ְביַ ֵ֤ד ַהכַ ְש ִּדים ּ֙ ַהנִּ ְלחָ ִּ ַ֣
ה ָר ָעִ֖ב ְוהַ ָדֹ֑בֶ ר
ִּמ ְפנֵ ֛י ַה ֶח ִֶ֥רב וְ ָ ֵּֽ
ֲשר ִּד ַב ְ֛ר ָת הָ יָ ִ֖ה וְ ִּהנְ ָךִ֥ רֹ ֶ ֵּֽאה׃
וַ ֵּֽ א ֶ ִ֥

[והשאלה]:
וכיצד אפוא אמרת
לי לקנות השדה?

תשובת ה'

ה וִּ ִ֔ ה
אדֹנָ ַ֣י י ֱ ֹ
כה וְ אַ ֞ ָתה אָ ַמ ְֵ֤רתָ אֵ לַ י ּ֙ ֲ
ֵּֽה־לָךָ֧ הַ ּׂשָ ֶד֛ה בַ ֶכִ֖סֶ ף וְ ָה ֵע ַ֣ד עֵ ִּ ֹ֑דים
ְ
ְקנֵ
וְ הָ ִּעִ֥יר נִּ ְתנָ ִ֖ה ְביַ ִ֥ד ַהכַ ְש ִּ ֵּֽדים׃ {ס}
כו וַ ֵּֽ ַּ֖יְ ִּהי ּ֙ ְד ַבר־יְ ה ָוִ֔ה ֶ ֵּֽאל־יִּ ְר ְמיָ ִ֖הו לֵ א ֵֹּֽמר׃
כז

ֱֹלהי כָ ל־בָ ָשֹ֑ר
ִּה ֵנה ּ֙ א ֲִּנ ַ֣י יְ ה ִָ֔וה א ֵ ִ֖

ל־ד ָ ֵּֽבר׃
ָ
ה ֲִּֽמ ִ֔ ֶמנִּ י יִּ פָ ֵלִ֖א כָ
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הפטרת
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בחקותי כמנהג האשכנזים והספרדים
ירמיהו טז,יט  -יז,יד
[ומנהג התימנים ראה בהמשך]

לפנינו חמישה קטעים [רצופים] שנראים כעומדים כל אחד בפני עצמו

פרק טז
הגויים יכירו בה'

נוסי ְביַֹ֣ום צָ ָרֹ֑ה
ומעֻׁ ִּז ֛י ו ְמ ִּ ִ֖
יְ ה ָ֞וה עֻׁ ִּז ָ֧י ָ ֵּֽ

יט

אמ ַ֗רו
י־א ֶרץ וְ ֵּֽי ֹ ְ
גֹויֵ֤ם ָי ִֹּ֨באו ּ֙ ֵ ֵּֽמאַ ְפסֵ ִָ֔
ליָך ִּ
אֵ ַ֗ ֶ
מֹועיל׃
ִּ ֵּֽ
ין־בִ֥ם
ָ
ה ֶבל ְו ֵ ֵּֽא
ֲבֹותינו ֶ ִ֖
ְך־שקֶ ר ּ֙ ָנחֲלַ֣ ו א ִ֔ ֵ
ִּ֨ ֶ
אַ
כ
כא

ֱֹלהים׃
ֱֹלהֹ֑ים ְו ֵהִ֖מָ ה ִ֥ל ֹא א ִּ ֵּֽ
דם א ִּ
היַ ֵּֽ עֲשֶ ה־לִ֥ ֹו אָ ָ ִ֖
ֲ

תי
ור ִּ ֹ֑
יעִ֥ם אֶ ת־י ִּ ִָ֖די ְואֶ ת־גְ ֵּֽב ָ
ֹוד ֵ
יעם ַב ַפַ֣עַ ם הַ ִ֔ז ֹאת ֵּֽא ִּ
ֹוד ִ֔ ָ
לָ כֵ ן ּ֙ ִּהנְ ִּנ ַ֣י ֵּֽמ ִּ
י־ש ִּ ִ֥מי יְ הוָ ֵּֽה׃ {ס}
וְ יָ ֵּֽ ְַּ֖דעִ֖ ו ִּ ֵּֽכ ְ

פרק יז
חטאת יהודה,
והעונש

מיר
פ ֶרן שָ ִּ ֹ֑
תוב֛ה ְב ֵעִ֥ט בַ ְר ֶז ִ֖ל ְב ִּצ ַ֣ ֹ
הודה ְכ ָ
א חַ ַט ַ֣את יְ ָ ַ֗
יכם׃
ולקַ ְר ִ֖נֹות ִּמזְ ְב ֵּֽחֹותֵ ֶ ֵּֽ
חֲרושָ ה ּ֙ עַ ל־לַ֣ וחַ ִּל ִָ֔בם ְ

חטאת יהודה

ב
והעונש שיבוא ג

ל־ע ַ֣ץ ַ ֵּֽרעֲנָ ָֹּ֑֣ן
ֵ
יהִ֖ם עַ
ֲש ֵר ֶ
חֹותם ַוא ֵ ֵּֽ
כר ְבנֵיהֶ ם ּ֙ ִּמזְ ְב ִ֔ ָ
ִּכזְ ֵ֤ ֹ

ב ֵּֽהֹות׃
ַעִ֖ל גְ בָ עִ֥ ֹות ַהגְ ֹ

רֹותיָך לָ ַבַ֣ז אֶ ֵתֹ֑ן
ֹוצ ֶ ִ֖
ל־א ְ
ֵּֽ
ילָךִ֥ כָ
ח ְ
ה ָר ִּרי ּ֙ בַ ּׂשָ ֶ ִ֔דה ֵ ֵּֽ
ֲ
בוליָך׃
ֶ ֵּֽ
ֹתיָך ְב ַח ָטִ֖את ְבכָ ל־גְ
ָ ֵּֽבמ ֵ֕ ֶ

ד

לְך
ל ְתָך ּ֙ א ֲֶשַ֣ר נ ַָת ִַּ֣תי ִ֔ ָ
ובָך ּ֙ ִּמנַחֲ ָ ֵּֽ
שמַ ְט ַ֗ ָתה ְ
וְ ָ ֵּֽ
העֲבַ ְד ִִּּ֨תיָך ּ֙ אֶ ת־ ַ֣ ֹאיְ ִֶ֔ביָך ָב ָ ִ֖א ֶרץ א ֲֶשַ֣ר ֵּֽל ֹא־י ָָד ְֹ֑עתָ
וְ ַ ֵּֽ
תוקד׃ {ס}
ָ ֵּֽ
ד־עֹולִ֥ם
ָ
תם ְבאַ ִּ ִ֖פי עַ
י־א֛ש ְק ַד ְח ֶ ִ֥
ִּ ֵּֽכ ֵ

ביטחון בה'

ה

כה ׀ אָ ַמַ֣ר יְ ה ַָ֗וה
ַ֣ ֹ
שר זְ רֹעֹ֑ ֹו
שם בָ ָ ִ֖
אָ ֵ֤רור הַ ִּ֨ ֶגבֶ ר ּ֙ א ֲֶשַ֣ר יִּ ְב ַט ַ֣ח ָ ֵּֽבאָ ָ ִ֔דם וְ ָ ִ֥

הגבר אשר יבטח
באדם

ומן־יְ הוָ ִ֖ה יָסִ֥ ור ִּל ֵּֽבֹו׃
ִּ
ו

וְ הָ ָיה ּ֙ ְכעַ ְר ָע ַ֣ר ָ ֵּֽבע ֲָר ִָ֔בה ְו ִ֥ל ֹא יִּ ְר ֶ ִ֖אה ִּ ֵּֽכי־יָ ַ֣בֹוא טֹ֑ ֹוב
שב׃ {ס}
חה וְ ִ֥ל ֹא תֵ ֵ ֵּֽ
וְ שָ ַכֵ֤ן ח ֲֵר ִּרים ּ֙ ַב ִּמ ְד ִָ֔בר ֶ ִ֥א ֶרץ ְמלֵ ָ ִ֖

הגבר אשר יבטח ז
בה'

ח

ֲשר יִּ ְב ַטִ֖ח ַ ֵּֽביהוָ ֹ֑ה
בָ ַ֣רוְך ַה ֶגִ֔בֶ ר א ֶ ִ֥
ל־מיִּ ם
ַ֗ ַ
וְ הָ ָי֞ה ְכ ֵע ַ֣ץ ׀ שָ תַ֣ ול עַ

וְ הָ יָ ִ֥ה יְ הוָ ִ֖ה ִּמ ְבטַ ֵּֽחֹו׃

שיו
ש ָר ִ֔ ָ
ל־יובל ּ֙ יְ שַ ַל ַ֣ח ָ ֵּֽ
ַ
וְ עַ

ל ֹא (ירא) יִּ ְראֶ ה ּ֙ ִּכי־יָ ַ֣ב ֹא ִֹ֔חם ְוהָ יָ ִ֥ה עָ ֵלִ֖הו ַ ֵּֽרעֲנָ ָֹּ֑֣ן
וְ ֵ֤
וב ְשנַ ֵ֤ת בַ ִֹּ֨צ ֶרת ּ֙ ַ֣ל ֹא יִּ ְד ִָ֔אג וְ ִ֥ל ֹא י ִּ ִָ֖מיש ֵ ֵּֽמעֲשִ֥ ֹות ֶ ֵּֽפ ִּרי׃
ִּ
[אין לבטוח באדם] ט
כי הלב מטעה,
וה' רואה ללב

כל וְ אָ נֻׁ ַ֣ש הֹ֑ וא
קב ַה ֵל֛ב ִּמ ִ֖ ֹ
עָ ִ֥ ֹ

ִּ ִ֖מי יֵ ֵּֽ ַָּ֖ד ֶ ֵּֽענו׃
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ח ֵ ִ֥קר ֵלִ֖ב בֹ ֵחַ֣ן ְכלָ יֹֹ֑ות
א ֲִּנָ֧י יְ הוָ ֛ה ֹ
ליו׃ {ס}
וְ לָ ֵתֵ֤ת ְל ִּאיש ּ֙ (כדרכו) ִּכ ְד ָר ִ֔ ָכיו ִּכ ְפ ִּ ִ֖רי ַ ֵּֽמעֲלָ ָ ֵּֽ

הסרים מדבר ה'
גורל המתעשר יא
שלא ביושר

ָלד ִֹ֥עשֶ ה ִֹ֖עשֶ ר ְו ַ֣ל ֹא ְב ִּמ ְש ָפֹ֑ט
ֹרא ָד ַגר ּ֙ וְ ַ֣ל ֹא י ִ֔ ָ
ק ֵ ֵ֤
ָבל׃
וב ַ ֵּֽאחֲ ִּריתִ֖ ֹו ִּ ֵּֽי ְהיֶ ִ֥ה נ ָ ֵּֽ
ֲצי (ימו) יָמָ יו ּ֙ יַ ֵּֽעַ זְ ִֶ֔בנו ְ
ַ ֵּֽבח ִּ ֵ֤

יב
[ובאופן כללי] יג

גורל כל הסרים
מדבר ה'

[פתיחה לנושא
חדש ,שסיומו
בפסוק יח]

שנו׃
ִּכ ֵסַ֣א כָ ִ֔בֹוד מָ ִ֖רֹום ֵ ֵּֽמ ִּראשֹ֑ ֹון ְמקִ֖ ֹום ִּמ ְק ָד ֵ ֵּֽ
בשו
ִּמ ְקוֵ ֵ֤ה יִּ ְש ָראֵ ל ּ֙ יְ ה ִָ֔וה כָ ל־עֵֹּֽ זְ ֶבִ֖יָך ֵי ֹ֑ ֹ
סורי ּ֙ בָ ָא ֶַ֣רץ יִּ כָ ִ֔ ֵתבו ִּ ִ֥כי ָ ֵּֽעזְ ב֛ ו ְמקִ֥ ֹור ַ ֵּֽמיִּ ם־חַ ִּיִ֖ים אֶ ת־יְ הוָ ֵּֽה׃ {פ}
(יסורי) וְ ַ

יד

יעִ֖נִּ י ְו ִּאו ֵָשֹ֑עָ ה ִּ ִ֥כי ְת ִּהלָ ִּ ִ֖תי ָ ֵּֽאתָ ה׃
ֹוש ֵ
ְרפָ ֵאֵ֤נִּ י יְ ה ָוה ּ֙ וְ ֵא ַָ֣ר ִ֔ ֵפא ֵּֽה ִּ

הפטרת

בחקותי כמנהג התימנים
יחזקאל לד ,א-כז

חטאי המנהיגות [הרועים] והבטחה לעתיד
יחזקאל

פרק לד
ִהנבא עַ ל־רֹועי
יִ ְשראל

א

אמר׃
וַיְ ִ ַׁ֥הי ְדבַ ר־יְ הו֖ה א ַלַׁ֥י ל ֹֽׁ

ב

לר ִ֜עים
יהם ֹֽׁ
בא עַ ל־רֹוע ֹּ֣י יִ ְשראָ֑ל ִהנבֹּ֣א ְו ֹֽׁאמַ ְרת ְ֩ אֲל ָ֨ ֶ
ֶבן־א ָ֕דם ִהנ ֖
הוה
כה א ַמֹּ֣ר ׀ אֲדנ ֹּ֣י יְ ִ ָ֗
ַׁ֥

פניה לרועים
[בגוף שני]
הזנחתם את העם,
ניצלתם אותו ,ולא
דאגתם לו

הר ִ ֹֽׁעים׃
אֹותם הֲלֹּ֣ ֹוא הַ ָׁ֔צאן יִ ְרע֖ ּו ֹֽׁ
ָׁ֔
הֵ֤ ֹוי ר ֹֽׁעי־יִ ְשראל ֙ א ֲֶשֵ֤ר היּו ֙ ר ִעֹּ֣ים
ג

יאה ִתזְ בָ֑חּו
אכלּו ֙ ְואֶ ת־הַ ֶצֹּ֣מֶ ר ִת ְל ָׁ֔בשּו הַ ְב ִר ֖
אֶ ת־הַ חֵ֤לֶ ב ת ָ֨
צאן ַׁ֥לא ִת ְר ֹֽׁעּו׃
הַ ֖

ד

אתם
א־רפ ָ֗ ֶ
ת־החֹול ֹּ֣ה ֹֽׁל ִ
ַ ֹֽׁ
ת־הנ ְַחלֹות ְ֩ ָ֨לא ִחז ְַק ֜ ֶתם ְואֶ
ַ
ֶ ֹֽׁא
וְ לַ נִ ְש ֶָ֨ב ֶרת ֙ ֹּ֣לא חֲ בַ ְש ָׁ֔ ֶתם

ֲשב ָׁ֔ ֶתם
וְ אֶ ת־הַ נִ ַ ָ֨דחַ ת ֙ ֹּ֣לא ה ֹֽׁ

לא ִבקַ ְש ֶתָ֑ם
ת־הא ֶב ֶ֖דת ֹּ֣
ֹֽׁ
וְ אֶ
ּוב ֹֽׁפ ֶרך׃
תם ְ
יתם א ֖
ּובחזְ ִ֛קה ְר ִד ֶ ַׁ֥
ְ
וכתוצאה – הצאן ה
נפוץ לכל עבר

ו

פּוצינה׃
פּוצ֖ינה ִמ ְב ִלֹּ֣י ר ֶע ָ֑ה ו ִ ַֹֽׁת ְהיֶ ַ֧ינה ְלא ְכלִ֛ה ְלכל־חַ יַ ַׁ֥ת הַ ש ֶ ֖דה ו ְַת ֶ ֹֽׁ
ו ְַת ֶ
ל־הֹּ֣ה ִ ָׁ֔רים ְו ַע֖ל כל־גִ ְבע ֹּ֣ה רמָ֑ה
ֶ
יִ ְשגֵּ֤ו צאנִ י ֙ ְבכ
דֹורש ְו ַׁ֥אין ְמבַ ֹֽׁקש׃
֖
אני ְו ַׁ֥אין
ל־פנ ֵ֤י ה ָ֨א ֶרץ ֙ נ ֹּ֣פצּו צ ִ ָׁ֔
וְ ָ֨ ַעל כ ְ
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בר יְ הוֹֽׁה׃
ת־ד ַ ַׁ֥
לכ ֹּ֣ן ר ִָׁ֔עים ִש ְמע֖ ּו אֶ ְ

[חטאיהם ,בגוף ח
שלישי]

הוה
י־אנִ י נְ ֻאֹּ֣ם ׀ אֲדנ ֹּ֣י יְ ִ ָ֗
חַ ֜
אני ְלא ְכ ֜לה ְלכל־חַ יַ ֵ֤ת הַ ש ֶדה ֙
אנ ֹּ֣י ׀ ל ִַ֡בז ו ִ ַֹֽׁת ְהיֶינה ְ֩ צ ִ ָ֨
ם־לא יַ ֹּ֣עַ ן הֱיֹֽׁ ֹות־צ ִ
ֹּ֣
ִא
אנ ָ֑י
מאֹּ֣ין ר ָׁ֔ ֶעה וְ ֹֽׁלא־ד ְרשַׁ֥ ּו ר ַע֖י אֶ ת־צ ִ
אנ֖י ַׁ֥לא ר ֹֽׁעּו׃
אֹותם ְואֶ ת־צ ִ
ָׁ֔
הר ִעים ֙
וַיִ ְרעֵ֤ ּו ֹֽׁ

ט
לכן,
זאת אעשה:

י

הר ִָׁ֔עים ִש ְמע֖ ּו ְדבַ ר־יְ הוֹֽׁה׃
לכן ֙ ֹֽׁ
הוה
ֹֽׁכה־א ַ֞ ַמר אֲדנ ֹּ֣י יְ ִ ָ֗
אנ ֹּ֣י ִמי ָ֗דם וְ ִה ְשבַ ִתים ֙ ֹֽׁמ ְרעֹּ֣ ֹות ָׁ֔צאן
תי אֶ ת־צ ִ
ִהנְ ִנָ֨י ֶ ֹֽׁאל־הר ִ֜עים ְוֹֽׁד ַר ְש ִ ַ֧

[הרועים בגוף
שלישי] :אוציא את
הצאן מידם ,ואציל
אתו מהם

הר ִע֖ים אֹותָ֑ם
וְ ֹֽׁלא־יִ ְרעַׁ֥ ּו עִ֛ ֹוד ֹֽׁ
לה׃ {ס}
הם ְלא ְכ ֹֽׁ
א־ת ְהיֶ ַׁ֥ין ל ֶ ֖
יהם ְול ִ ֹֽׁ
תי צאנִ י ֙ ִמ ִפ ָׁ֔ ֶ
וְ ִהצַ ְל ִ ֵ֤
יא

הו ָ֑ה
כה א ַמ֖ר אֲדנ ֹּ֣י יְ ִ
כי ַׁ֥
ִ ִ֛
ּובקַ ְר ִ ֹֽׁתים׃
אנ֖י ִ
י־אנִ י ְו ֹֽׁד ַר ְש ִ ַׁ֥תי אֶ ת־צ ִ
ִהנְ נִ ָ֕

אבקר [אבוא
לבדוק] את צאני

יב

ְכבַ ק ַרת ְ֩ ר ָ֨ ֶעה עֶ ְד ֜רֹו ְביֹום־הֱיֹותֵ֤ ֹו ְבתֹוך־צאנֹו ֙ נִ ְפר ָׁ֔שֹות
אנ ָ֑י
כ֖ן אֲבַ ֹּ֣קר אֶ ת־צ ִ

אקבצם מכל
הארצות ואביא
אותם אל ארץ
ישראל יג

ל־ה ְמקֹומת ֙ א ֲֶשֹּ֣ר נ ֹּ֣פצּו ָׁ֔שם ְביַֹׁ֥ום ענַֽ֖ן וַ ֹֽׁ עֲר ֶ ֹֽׁפל׃
ַ
וְ ִהצַ ְל ִתֹּ֣י אֶ ְת ָ֗ ֶהם ִמכ
יאֹותים אֶ ל־אַ ְדמתָ֑ם
ִ֖
ן־העַ ִָ֗מים וְ ִק ַב ְצ ִתים ֙ ִמן־הֹּ֣אֲר ָׁ֔צֹות וַהֲ ִ ֹֽׁב
אתֹּ֣ים ִמ ֹֽׁ
וְ ֹֽׁהֹוצ ִ
בי ה ֹֽׁא ֶרץ׃
ֹוש ַׁ֥
ּוב ֖כל ֹֽׁמ ְ
יקים ְ
יתים ֙ אֶ ל־הרֹּ֣י יִ ְשר ָׁ֔אל ֹֽׁבא ֲִפ ִָ֕
ּור ִע ִ
ְ

יד

רי ְמ ֹֽׁרֹום־יִ ְשר ֖אל ִ ֹֽׁי ְהיֶ ֹּ֣ה נְ ו ֶהָ֑ם
ּובה ַׁ֥
ְב ִמ ְרעֶ ה־ּטֹוב ֙ אֶ ְר ֶע ֹּ֣ה א ָׁ֔תם ְ
שֵ֤ם ִת ְר ַָ֨ב ְצנה ֙ ְבנ ָֹּ֣֣וֶה ָּׁ֔טֹוב

אֲנִ י אֶ ְרעֶ ה צאנִ י

ּומ ְר ֶעַׁ֥ה שמִ֛ן ִת ְר ֶע֖ינה אֶ ל־ה ַׁ֥רי יִ ְשר ֹֽׁאל׃
ִ

טו

הוה׃
יצם נְ ֻ ֖אם אֲדנ ַׁ֥י יְ ִ ֹֽׁ
א ֲִנָ֨י אֶ ְר ֶע ֵ֤ה צאנִ י ֙ וַ ֹֽׁ א ֲִנ ֹּ֣י אַ ְר ִב ָׁ֔

טז

ת־הא ֶב ֵֶ֤דת אֲבַ קש ֙ ְואֶ ת־הַ נִ ַדֹּ֣חַ ת א ִָׁ֔שיב ְולַ נִ ְש ֶב ֶֹּ֣רת ֶ ֹֽׁאחֱ ָׁ֔בש
ֹֽׁ
אֶ
ת־החֲז ִ֛קה אַ ְש ִ ֖מיד אֶ ְר ֶעַׁ֥נה ְב ִמ ְש ֹֽׁפט׃
ַ ֹֽׁ
ת־החֹול֖ה אֲחַ ז ָ֑ק וְ אֶ ת־הַ ְשמנ ַ֧ה וְ אֶ
ַ ֹֽׁ
וְ אֶ

פנייה לעם

יז

תּודים׃
לעַ ִ ֹֽׁ
ילים ְו ֹֽׁ
לא ִ ֖
שה ֹֽׁ
ין־שֹּ֣ה ל ָׁ֔ ֶ
ֶ
ִהנְ ִנֵ֤י שפט ֙ ֹֽׁב

תּודים =
אי ִלים וְ עַ ִ

החזקים בעם
פניה לחזקים
שבעם

הו ָ֑ה
מר אֲדנ ֹּ֣י יְ ִ
כה א ַ ֖
אני ַׁ֥
וְ אַ תֹּ֣נה צ ִ ָׁ֔

יח

כם
הַ ְמ ַע ֹּ֣ט ִמ ָ֗ ֶ
יכ ָ֑ם
יכם ִת ְר ְמס֖ ּו ְב ַרגְ ל ֶ
הַ ִמ ְר ֶע ֵ֤ה ַהּטֹוב ֙ ִת ְר ָׁ֔עּו וְ ָ֨ ֶיתֶ ר ֙ ִמ ְרע ָׁ֔ ֶ

החזקים עושקים
את השאר

ע־מֹּ֣יִ ם ִת ְש ָׁ֔תּו
ַ
ּומ ְשקַ
ִ
יט

יכ֖ם ִת ְרפ ֹֽׁשּון׃
וְ את ֙ ַהנֹֹּ֣ות ִ ָׁ֔רים ְב ַרגְ ל ֶ

יכ֖ם ִת ְש ֶ ֹֽׁתינה׃ {פ}
פש ַרגְ ל ֶ
ּומ ְר ַ ַׁ֥
אנ ָ֑י ִמ ְר ַמֵ֤ס ַרגְ ליכֶ ם ֙ ִת ְר ָׁ֔ ֶעינה ִ
וְ צ ִ
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יהָ֑ם
הו֖ה אֲל ֶ
כה א ַמִ֛ר אֲדנ ַׁ֥י יְ ִ
ל ָ֗כן ַׁ֥
שה רזֹֽׁה׃
ּובין ֶ ֖
ין־שֹּ֣ה ִב ְריָׁ֔ה ַׁ֥
ֶ
שפַ ְט ִתי ֙ ֹֽׁב
י־אנִ י ְו ֹֽׁ
ִהנְ נִ ָ֕

אני אדאג לצדק
בעם

כא

יכַׁ֥ם ְתנַגְ ח֖ ּו כל־הַ נ ְַחלָ֑ ֹות
ּובקַ ְרנ ֶ
ּובכתף ֙ תֶ ְה ָׁ֔דפּו ְ
ָ֗ ַיעַ ן ְב ַצֵ֤ד ְ
אֹותנה אֶ ל־הַ ֹֽׁחּוצה׃
֖
יצֹותִ֛ם
ֶ
ַע ֹּ֣ד א ֲֶשַ֧ר ה ִ ֲֹֽׁפ

כב

שה׃
שה ל ֶ ֹֽׁ
בין ֶ ֖
א־ת ְהיֶ ַׁ֥ינה ע֖ ֹוד ל ַבָ֑ז וְ שֹּ֣פַ ְט ִָׁ֔תי ַׁ֥
אנָׁ֔י ְו ֹֽׁל ִ
וְ ֹֽׁהֹושַ ְע ִתֹּ֣י ְלצ ִ

כג

יהם ר ֶע ֵ֤ה אֶ חד ֙ וְ רע ֹּ֣ה אֶ ְת ָׁ֔ ֶהן ֖את עַ ְב ִ ֹּ֣די ד ִו ָ֑יד
ה ִ ֹֽׁקמ ִָ֨תי עֲל ֜ ֶ
ַו ֲ

הבטחה לעתיד
ַוה ִ ֲֹֽׁקמ ִתי עֲליהֶ ם
רעֶ ה אֶ חד  ...את
עַ ְב ִדי דוִ יד

הן ְלר ֶ ֹֽׁעה׃
הּ֚וא יִ ְר ֶע ֹּ֣ה א ָׁ֔תם וְ ֹֽׁהּוא־יִ ְהיֶ ַׁ֥ה ל ֶ ֖
כד

אֹלהים וְ עַ ְב ִ ַׁ֥די ד ִו֖ד נ ִשֹּ֣יא ְבתֹוכ ָ֑ם
ִָׁ֔
ל
הוה ֶ ֹֽׁא ְהיֶ ֵ֤ה להֶ ם ֙ ֹֽׁ
וַ ֹֽׁ א ֲִנ ֹּ֣י יְ ָ֗
א ֲִנַׁ֥י יְ הו֖ה ִד ַ ֹֽׁב ְר ִתי׃

ברית שלום ,כה

בטחון ,ושפע
חקלאי

תי להֶ ם ֙ ְב ִ ֹּ֣רית ש ָׁ֔לֹום וְ ִה ְשבַ ִ ַׁ֥תי חַ יֹֽׁה־רע֖ה ִמן־הא ֶָ֑רץ
וְ ֹֽׁכ ַר ִ ֵ֤
וְ ֹֽׁי ְשבֵ֤ ּו בַ ִמ ְדבר ֙ ל ֶָׁ֔בטַ ח וְ י ְֹֽׁשנּ֖ו בַ יְ ע ִ ֹֽׁרים׃

כו

יבֹות גִ ְבע ִ ֖תי ְברכ ָ֑ה
ּוס ִב ַׁ֥
וְ נֹֽׁתַ ִ ַׁ֥תי אֹותִ֛ם ְ
תי ַה ֶגָ֨שֶ ם ֙ ְב ִע ָׁ֔תֹו גִ ְשמַׁ֥י ְברכ֖ה ִ ֹֽׁי ְהיֹֽׁ ּו׃
ֹור ְד ִ ֵ֤
וְ ֹֽׁה ַ

כז

תם ל ֶבָ֑טַ ח
בּולּה וְ היַּׁ֥ו עַ ל־אַ ְדמ ֖
ָׁ֔
תן יְ
ת־פ ְריָֹ֗ו ְוה ָ֨א ֶרץ ֙ ִת ֹּ֣
ִ
וְ נ ַתן ְ֩ ָ֨עץ הַ ש ֶ ֜דה אֶ
ְוֹֽׁי ְד ַ֞עּו ִ ֹֽׁכי־א ֲִנ ֹּ֣י יְ הוָ֗ה
הם׃
ְב ִש ְב ִרי ֙ אֶ ת־מטֹּ֣ ֹות עֻ ָׁ֔לם וְ ִָ֨הצַ ְל ִָׁ֔תים ִמיַ ֖ד ה ֹֽׁע ְב ִ ַׁ֥דים ב ֶ ֹֽׁ
 -תמו ונשלמו הפטרות חומש ויקרא –
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שבת ערב ראש חודש
הפטרת "מחר חודש"
שמואל א' פרק כ ,מפסוק יח' עד סוף הפרק

פרק כ
סימנים מוסכמים

בין דוד ויהונתן יח

ָתן
אמר־לִ֥ ֹו יְ ֵּֽהֹונ ָ ִ֖
ו ֵַּֽי ֹ ֶ
ח ֶדש ְונִּ ְפ ֵַ֕ק ְדתָ ִּ ִ֥כי יִּ פָ ֵ ִ֖קד ֵּֽמֹושָ ֶ ֵּֽבָך׃
מָ ָחַ֣ר ֹ֑ ֹ

יט

וְ ִּשלַ ְשתָ ּ֙ תֵ ֵרַ֣ד ְמ ִֹ֔אד
ת ְרתָ ָשִ֖ם ְביַֹ֣ום ַ ֵּֽהמַ ע ֲֶשֹ֑ה
את ּ֙ אֶ ל־הַ מָ ִ֔קֹום אֲשֶ ר־נִּ ְס ַ ִ֥
ובָ ָ
וְ יָ ַ֣שַ ְב ִ֔ ָת ֵ ִ֖אצֶ ל ָה ֶ ִ֥א ֶבן ָה ָ ֵּֽאזֶל׃

כ
כא

ח־לי ְל ַמטָ ָ ֵּֽרה׃
ל ִּ ִ֖
ש ַ ֵּֽ
אֹורֹ֑ה ְל ַ ֵּֽ
ֶ
וַ ֵּֽ א ִּ ֲֵ֕ני ְש ִֹ֥לשֶ ת הַ ִּח ִּ ִ֖צים ִּצ ָדַ֣ה
ת־ה ַנִ֔עַ ר ֵלְִ֖ך ְמ ָצַ֣א אֶ ת־הַ ִּח ִּצֹ֑ים
ַ
וְ ִּה ֵנה ּ֙ אֶ ְש ַל ַ֣ח אֶ
מר ֩ אֹ ִּ֨ ַמר לַ ַנַ֜עַ ר
ִּאם־אָ ֹ

ָהנָה
ִּהנֵ ִ֥ה הַ ִּח ִּצַ֣ים ׀ ִּמ ְמָךַ֣ ו ַ֗ ֵ

בר חַ י־יְ הוָ ֵּֽה׃
ָבאָ ה ִּ ֵּֽכי־שָ לִ֥ ֹום ְלָך֛ וְ ֵ ִ֥אין ָד ָ ִ֖
קָ ֶחָ֧נו ׀ ו ֛ ֹ
כב

כה אֹמַ ר ּ֙ לָ ִ֔ ֶעלֶ ם
וְ ִּאם־ ֵ֤ ֹ

ִּהנֵ ִ֥ה הַ ִּח ִּ ִ֖צים ִּמ ְמָךַ֣ ו ָָה ְֹ֑לאָ ה

חָךִ֖ יְ הוָ ֵּֽה׃
לְך ִּ ִ֥כי ִּ ֵּֽשלַ ֲ
ֵ֕ ֵ
כג

ובינְ ָךִ֖
וְ ִּ֨ ַה ָד ִָ֔בר א ֲֶשִ֥ר ִּד ַב ְִ֖רנו א ֲִּנ ַ֣י ו ָָאֹ֑תָ ה ִּהנֵ ָ֧ה יְ הוָ ֛ה בֵ ִּינִ֥י ֵ ֵּֽ

ד־עֹולם׃{ס}
ָ ֵּֽ
עַ

ימי ראש חודש
יום ראשון של כד
ראש-חודש

תר ָד ִּוִ֖ד בַ ּׂשָ ֶדֹ֑ה
וַיִּ סָ ֵ ִ֥
לא ֱֵּֽכֹול׃
וַיְ ִּהַ֣י הַ ִֹ֔ח ֶדש וַיֵ ָ֧שֶ ב ַה ֶמ֛לֶ ְך (על־) אֶ ל־הַ ֶלִ֖חֶ ם ֶ ֵּֽ

כה

ל־מֹושָ ַ֜בֹו ְכ ַפַ֣עַ ם ׀ ְב ַ֗ ַפעַ ם אֶ ל־מֹושַ ב ּ֙ הַ ִִּ֔קיר
ִּ֨
וַיֵ ַ֣שֶ ב ְ֠ ַה ֶמלֶ ְך עַ
ָתן וַיֵ ִ֥שֶ ב אַ ְבנֵ ִ֖ר ִּמ ַצַ֣ד שָ אֹ֑ ול וַיִּ פָ ֵ ִ֖קד ְמקִ֥ ֹום ָד ִּ ֵּֽוד׃
ַו ִּ֨ ָיקָ ם ּ֙ יְ הַ֣ ֹונ ִ֔ ָ

כו

ומה ַביַֹ֣ום הַ הֹ֑ וא
א־ד ֶבִ֥ר שָ א֛ ול ְמאִ֖ ָ
ְו ֵּֽל ֹ ִּ
י־ל ֹא טָ ֵּֽהֹור׃ {ס}
רה ִ֔הוא ִּב ְל ִּ ִ֥תי טָ ה֛ ֹור הִ֖ וא ִּ ֵּֽכ ִ֥
כי אָ מַ ר ּ֙ ִּמ ְק ֶ ַ֣
ִּ ֵ֤

יום שני של ראש -כז
חודש

ֳרת הַ ִֹּ֨ח ֶדש ּ֙ הַ שֵ ִּ ִ֔ני וַיִּ פָ ֵ ִ֖קד ְמקַ֣ ֹום ָד ִּו ֹ֑ד {פ}
וַיְ ִַּ֗הי ִּ ֵּֽממָ ח ַ ֵ֤
וַיֵֹ֤אמֶ ר שָ אול ּ֙ אֶ ל־יְ ֵּֽהֹונ ָָתַ֣ן ְבנִֹ֔ו
לחֶ ם׃
ַם־ת ִ֥מֹול גַם־הַ יִֹ֖ום אֶ ל־הַ ָ ֵּֽ
ְ
ֹא־בָ֧א ֶבן־יִּ ַש֛י ג
מַ ַ֜דועַ ל ָ

כח

ָתן אֶ ת־שָ אֹ֑ ול
וַיַ ִ֥עַ ן יְ ֵּֽהֹונ ָ ִ֖
לחֶ ם׃
ד־בִ֥ית ָ ֵּֽ
ֵ
נִּ ְשאִֹּ֨ ל נִּ ְש ַ ִ֥אל ָד ִּו֛ד ֵ ֵּֽמ ִּע ָמ ִּ ִ֖די עַ
כט

ו ַָ֡י ֹאמֶ ר

לנו בָ ִַּ֗עיר
שַ ְל ֵחַ֣נִּ י ָ֡ ָנא ִּכַ֣י זֶבַ ח ֩ ִּמ ְשפָ ִּ֨ ָחה ַ֜ ָ

ָה־לי ּ֙
ִּ
וְ הֵ֤ וא ִּצו
מ ְלטָ ה נָ ִ֖א וְ אֶ ְר ֶאַ֣ה אֶ ת־אֶ ָחֹ֑י
ֵ֤אתי ֵחן ּ֙ ְבעֵ י ֶנִ֔יָך ִּא ָ ִ֥
ם־מ ָצ ִּ
ָ
אָ ִִּ֔חי וְ עַ ַ֗ ָתה ִּא
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חן ַה ֶ ֵּֽמלֶ ְך׃ {ס}
ֹא־בא אֶ ל־שֻׁ ְל ַ ִ֖
ִָ֔
ל־כ ַ֣ן ל
ֵ
עַ
ל

ָתן וַיַֹ֣אמֶ ר ִ֔לֹו
ר־אֵ֤ף שָ אול ּ֙ ִּביהַ֣ ֹונ ִ֔ ָ
ַ
ו ִַּיֵּֽחַ
ֶ ֵּֽבן־ ַנעֲוַ ִ֖ת הַ ַמ ְר ֹ֑דות

הֲ לַ֣ ֹוא י ַ ַָ֗ד ְע ִּתי

בשֶ ת עֶ ְרוַ ִ֥ת ִּא ֶ ֵּֽמָך׃
ול ִ֖ ֹ
שי ְל ִָּ֨ב ְש ְת ִָ֔ך ְ
ִּ ֵּֽכי־ב ֵֹחֵ֤ר אַ תָ ה ּ֙ ְל ֶבן־יִּ ִ֔ ַ
לא

ל־הא ֲָד ִ֔ ָמה
ָ ֵּֽ
ִּכַ֣י כָ ל־הַ י ִַָּ֗מים א ֲֶשֵ֤ר ֶבן־יִּ שַ י ּ֙ ַחַ֣י עַ
כותָֹ֑ך
ל ֹא ִּתכִ֖ ֹון אַ ָתַ֣ה ומַ ְל ֶ
ִ֥
ן־מוֶת ֵּֽהוא׃ {ס}
לח וְ ַ ֵ֤קח ֹאתֹו ּ֙ אֵ ִ֔ ַלי ִּ ִ֥כי ֶב ָ ִ֖
וְ עַ ַ֗ ָתה ְש ִּ֨ ַ

לב

שה׃
מה עָ ָ ֵּֽ
יומִ֖ת ֶ ִ֥
ָתן אֶ ת־שָ אִ֖ ול אָ ִּבֹ֑יו וַיָֹ֧אמֶ ר אֵ ָל֛יו ָלִ֥מָ ה ַ
ַו ִּ֨ ַיעַ ן ּ֙ יְ הַ֣ ֹונ ִ֔ ָ

לג

כתֹ֑ ֹו
ח ִּנ֛ית עָ ָלִ֖יו ְל ַה ֹ
ַו ִּ֨ ָיטֶ ל שָ ָ֧אול ֶ ֵּֽאת־הַ ֲ
ת־ד ִּ ֵּֽוד׃ {ס}
ָ
היא ֵמ ִּעִ֥ם אָ ִּ ִ֖ביו ְלהָ ִּ ִ֥מית אֶ
י־כִ֥לָ ה ִּ ֛
ָתן ִּכ ָ
ַו ִּ֨ ֵי ַדע ּ֙ יְ הַ֣ ֹונ ִ֔ ָ

לד

י־אֹ֑ף
חן ָ ֵּֽבח ֳִּר ָ
וַיָ ָָּ֧֣קָ ם יְ ֵּֽהֹונ ָָת֛ן מֵ ִּעִ֥ם הַ שֻׁ ְל ָ ִ֖
ל־ד ִּוִ֔ד ִּ ִ֥כי ִּה ְכ ִּלמִ֖ ֹו אָ ִּ ֵּֽביו׃
ָ
כי נ ְֶעצַ ב ּ֙ אֶ
לחֶ ם ִּ ֵ֤
ח ֶדש הַ שֵ נִּ י ּ֙ ִ֔ ֶ
וְ ֵּֽל ֹא־אָ ֞ ַכל ְביֹום־הַ ֵ֤ ֹ
{ס}

למחרת בשדה
החיצים והנער

לה

לו

טן ִּע ֵּֽמֹו׃
מֹוע ַ֣ד ָד ִּו ֹ֑ד ְונַ ִ֥עַ ר קָ ִ֖ ֹ
דה ְל ֵ
וַיְ ִּהַ֣י ַב ִֹ֔בקֶ ר ַוי ֵֵצָ֧א יְ ֵּֽהֹונ ָָת֛ן הַ ּׂשָ ֶ ִ֖
מֹורֹ֑ה
ֶ
ֹכי
ֲשר ָ ֵּֽאנ ִּ ִ֖
ת־ה ִַּ֣ח ִִּ֔צים א ֶ ִ֥
ַ
צא ָנא ּ֙ אֶ
ֲרֹו ֻׁ ַ֗רץ ְמ ָ ִ֥
ַ֣אמר ְלנַ ֵּֽע ִ֔
וַי ֹ ֶ
ֲב ֵּֽרֹו׃
הע ִּ
ח ִּצי ְל ַ ֵּֽ
ָרה הַ ֵ ִ֖
הַ נַ ַ֣עַ ר ָ ִ֔רץ וְ ֵּֽהוא־י ָ ִ֥

לז

ָרה יְ ֵּֽהֹונ ָָתֹ֑ן
ֲשר י ָ ִ֖
ד־מקַ֣ ֹום הַ ִ֔ ֵח ִּצי א ֶ ִ֥
ְ
ָב ֹא הַ ִּ֨ ַנעַ ר ּ֙ עַ
ַוי ֵ֤
ָה ְלאָ ה׃
ח ִּצי ִּמ ְמָךִ֥ ו ָ ֵּֽ
ָתן ַ ֵּֽאח ֲֵרֵ֤י הַ ִּ֨ ַנעַ ר ּ֙ ו ִַ֔י ֹאמֶ ר הֲ לִ֥ ֹוא הַ ֵ ִ֖
וַיִּ ְק ָ ִּ֨רא יְ ֵּֽהֹונ ַ֜ ָ

לח

ֲמד
ָתן ּ֙ ַ ֵּֽאח ֲֵרַ֣י ַה ַנִ֔עַ ר ְמהֵ ָ ִ֥רה חִ֖ ושָ ה ַ ֵּֽאל־תַ ע ֹ֑ ֹ
רא יְ ֵּֽהֹונ ָ
וַיִּ ְק ָ ֵ֤
וַיְ לַ ֵ֞קט נַ ֵ֤עַ ר יְ ֵּֽהֹונָתָ ן ּ֙

לט
מ

ָתן ּ֙ וְ ָד ִּ ִ֔וד יָ ֵּֽ ְַּ֖דעִ֖ ו אֶ ת־הַ ָד ָ ֵּֽבר׃ {ס}
וְ ַהנַ ִ֖עַ ר ֵּֽל ֹא־י ַָדַ֣ע ְמאֹ֑ ומָ ה ַאְֵ֤ך יְ ֵּֽהֹונ ָ
ליו אֶ ל־הַ נַ ִ֖עַ ר אֲשֶ ר־לֹ֑ ֹו
וַיִּ ֵתֵ֤ן יְ ֵּֽהֹונָתָ ן ּ֙ אֶ ת־כֵ ִ֔ ָ
וַיַֹ֣אמֶ ר ִ֔לֹו

פגישה והפרדות מא

אֶ ת־(החצי)

ָב ֹא אֶ ל־אֲדֹ נָ ֵּֽיו׃
ַה ִַּ֣ח ִִּ֔צים ַוי ִ֖

ביא ָה ִּ ֵּֽעיר׃
ֵלְִ֖ך ָה ֵ ִ֥

הַ נַעַ ר ֮ ָבא ֒
תחו שָ ַֹ֣לש ְפעָ ִּמֹ֑ים
וְ ָד ִּוַ֗ד קָ ִּ֚ם ֵמ ֵאַ֣צֶ ל הַ ִ֔ ֶנגֶב וַיִּ פִֹּ֨ ל ְלאַ ָפִ֥יו ַא ְ֛רצָ ה וַיִּ ְש ַ ִ֖
ד־ד ִּוִ֖ד ִּהגְ ִּ ֵּֽדיל׃
ָ
ת־ר ִ֔ ֵעהו עַ
ֵ
ת־ר ַ֗ ֵעהו וַיִּ ְבכו ּ֙ ִּאַ֣יש אֶ
ֵ
וַ ֵּֽ ַּ֖יִּ ְשקַ֣ ו ׀ ִּאַ֣יש אֶ

מב

וַיָֹ֧אמֶ ר יְ ֵּֽהֹונ ָָת֛ן ְל ָד ִּוִ֖ד
ַ֗חנו ְב ֵשֵ֤ם יְ ה ָוה ּ֙ לֵ א ִֹ֔מר
א ַנ ְ
ֵל ְַ֣ך ְלשָ לֹ֑ ֹום אֲשֶ ר ֩ נִּ ְש ִַּ֨ב ְענו ְש ַ֜ ֵנינו ֲ
ד־עֹולם׃ {פ}
ָ ֵּֽ
ובין ז ְַרעֲָךִ֖ עַ
ובין ז ְַר ִּע֛י ֵ ִ֥
יְ ה ָו֞ה ִּ ֵּֽי ְהיֶ ַ֣ה ׀ בֵ ִּינ ַ֣י ובֵ י ַ֗ ֶנָך ֵ ִ֥

שבת ראש חודש
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שבת ראש חודש
קריאה בתורה למפטיר
פר' פינחס ,במדבר כח ,מתוך קברנות תמידין ומוספין
קרבן מוסף שבת ט
עולה:

וביֹום ּ֙ ַהשַ ִָ֔בת
ְ
ימֹ֑ם
שים ְבנֵ ֵּֽי־שָ נָ ִ֖ה ְת ִּמ ִּ
ֵּֽי־כ ָב ִּ ִ֥
ְשנֵ ְ

בהמות

ִ֖מן ְונִּ ְס ֵּֽכֹו׃
לולִ֥ה ַב ֶש ֶ
ושנֵ ַ֣י עֶ ְשר ִֹּנַ֗ים ָֹ֧סלֶ ת ִּמנְ ָח֛ה ְב ָ
ְ

מנחה ונסך

י
בראשי חודשים

יא

כה׃ {פ}
עֹ ַלִ֥ת שַ ַבִ֖ת ְבשַ ַב ֹ֑תֹו עַ ל־עֹ ַלִ֥ת ַה ָת ִּ ִ֖מיד ְונִּ ְס ָ ֵּֽ
יכם
וב ָראשֵ י ּ֙ ָח ְדשֵ ִ֔ ֶ
ְ
ליהוָ ֹ֑ה
ַת ְק ִּ ִ֥ריבו עֹ ָלִ֖ה ַ ֵּֽ

עולה:

ֵּֽי־ב ָ ֵ֤קר ְש ַנִּ֨יִּ ם ּ֙
פָ ִּ ִּ֨רים ְבנֵ ָ

בהמות

ְו ַאַ֣יִּ ל אֶ ִ֔ ָחד
ימם׃
ְכ ָב ִּשָ֧ים ְבנֵ ֵּֽי־שָ נָ ֛ה ִּש ְב ָעִ֖ה ְת ִּמ ִּ ֵּֽ
מנחות יב

יג

האֶ ָחֹ֑ד
ש ֶמן לַ ָפִ֖ר ָ ֵּֽ
לול ַ֣ה ַב ִ֔ ֶ
ֹלשַ֣ה עֶ ְשר ִּ ַֹ֗נים ֵֹ֤סלֶ ת ִּמנְ ָחה ּ֙ ְב ָ
וש ָ
ְ
ושנֵ ַ֣י עֶ ְשר ִֹּנַ֗ים
ְ

ש ֶמן לָ ַאִ֖יִּ ל ָ ֵּֽהאֶ ָ ֵּֽחד׃
לול ַ֣ה ַב ִ֔ ֶ
ֵֹ֤סלֶ ת ִּמנְ חָ ה ּ֙ ְב ָ

רן ִּעּׂשָ ַ֗רֹון
ְו ִּעּׂשָ ַ֣ ֹ

ִ֖בש ָ ֵּֽהאֶ ָחֹ֑ד
לַ ֶכ ֶ

ש ֶמן
לול ַ֣ה ַב ִ֔ ֶ
ֵֹ֤סלֶ ת ִּמנְ ָחה ּ֙ ְב ָ

ליהוָ ֵּֽה׃
שה ַ ֵּֽ
ַ֣יח נִּ י ִֹ֔ח ַח ִּא ֶ ִ֖
עֹ לָ ה ּ֙ ֵר ַ
נסכים יד

יהם
ְונִּ ְסכֵ ַ֗ ֶ
ח ֲִּצַ֣י ַה ִּהין ֩ ִּ ֵּֽי ְה ֶיִּ֨ה לַ ַ֜ ָפר
ישָ֧ת ַה ִּהַ֣ין לָ ַַ֗איִּ ל
וש ִּל ִּ
ְ
ִ֖בש יָ ָֹּ֑֣יִּ ן
הין לַ ֶכ ֶ
יעִ֥ת ַה ִּ ֛
ור ִּב ִּ
ְ
ז ַֹ֣את עֹ ַלִ֥ת ִֹּ֨ח ֶדש ּ֙ ְבחָ ְד ִ֔שֹו ְל ָח ְד ֵשִ֖י ַהשָ נָ ֵּֽה׃

שעיר לחטאת

טו

[וגם] עולת התמיד

ליהוָ ֹ֑ה
וש ִִּּ֨עיר ִּע ִּזִ֥ים אֶ ָח֛ד ְל ַח ָטִ֖את ַ ֵּֽ
ְ
מיד יֵ ֵּֽעָ ֶשִ֖ה ְונִּ ְס ֵּֽכֹו׃ {ס}
עַ ל־עֹ ַלָ֧ת ַה ָת ִּ ֛
הפטרת שבת ראש חודש
ישעיהו פרק ס"ו [פרק אחרון בישעיהו]

ואם למחרת השבת ,חל שני של ראש חודש – הספרדים קוראים בסוף ההפטרה פסוק ראשון ופסוק אחרון של "מחר
חודש"

מעין סיכום עיקרי הדברים והמסרים שבספר ישעיהו
על בית המקדש,
קרבות ,והתנהגות
לא בית המקדש
הוא החשוב ,אלא
דרכי התנהגותכם

א

כִּ֚ה אָ ַמַ֣ר יְ ה ָוִ֔ה
ֹ
דם ַרגְ ָל ֹ֑י
ה ַ֣ ֹ
הַ שָ ַמַ֣יִּ ם ִּכ ְס ִּ ִ֔אי וְ ָה ָ ִ֖א ֶרץ ֲ
נו־לי ְואֵ י־ ֶז ִ֥ה מָ קִ֖ ֹום ְמנֵּֽ וחָ ִּ ֵּֽתי׃
ִִּ֔
אֵ י־ ֶז ִ֥ה ִַּ֨ביִּ ת ּ֙ א ֲֶשַ֣ר ִּת ְב
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ב

ל־אלֶ ה נְ אֻׁ ם־יְ הוָ ֹ֑ה
ֵ ִ֖
ֵּֽהיִ֥ו כָ
שתָ ה ו ִַּי ְ
ל־אלֶ ה ּ֙ י ִּ ַָ֣די עָ ִ֔ ָ
ִֵּ֨
ְואֶ ת־כָ
ל־דבָ ִּ ֵּֽרי׃
רד עַ ְ
ה־רוחַ ְוחָ ֵ ִ֖
ִ֔
וְ אֶ ל־ ֶזַ֣ה אַ ִִּ֔ביט אֶ ל־עָ נִּ י ּ֙ ונְ כֵ

על המעלים ג

קרבנות שיקוצים

ה־איש
ִּ ַ֗
שֹוחט ַה ַ֜שֹור ַמכֵ
ִּ֨ ֵ

זֹובֵ֤חַ הַ ּׂשֶ ה ּ֙ ַֹ֣ע ֵ ֵּֽרף ִ֔ ֶכלֶ ב
ֵ

ח ִּזִ֔יר
ַ ֵּֽמע ֲֵלֵ֤ה ִּמנְ חָ ה ּ֙ ַדם־ ֲ

מַ זְ ִּ ִ֥כיר ְלבֹנָ ִ֖ה ְמ ָב ֵ ֵַּֽ֣רְך ָאֹ֑וֶן

שם חָ ֵ ֵּֽפצָ ה׃
יהם נ ְַפ ָ ִ֥
וב ִּש ֵּֽקוצֵ ֶ ִ֖
יהם ְ
ַם־המָ ה ָ ֵּֽבחֲרו ּ֙ ְב ַד ְרכֵ ִ֔ ֶ
ַ֗ ֵ
ג
ד

רתָ ם ּ֙ אָ ִּבַ֣יא לָ ִ֔ ֶהם
ומגֵּֽ ו ֹ
יהם ְ
ֲללֵ ַ֗ ֶ
גַם־א ֲִּנ֞י אֶ ְב ַחַ֣ר ְבתַ ע ֻׁ ֵּֽ
אתי ּ֙ וְ ֵאַ֣ין עֹו ִ֔ ֶנה ִּד ַב ְִ֖ר ִּתי וְ ַ֣ל ֹא שָ ֵמֹ֑עו
יַ ֵ֤עַ ן קָ ָ ִּ֨ר ִּ
חרו׃ {ס}
ֲשר ֵּֽל ֹא־חָ ַפ ְִ֖צ ִּתי בָ ָ ֵּֽ
ובא ֶ ִ֥
וַיַ ֵּֽעֲשֵ֤ ו הָ ַרע ּ֙ ְבעֵ י ַנִ֔י ַ ֵּֽ

פניה אל יראי ה'

ה

יכם
יכם ְמנ ֵַד ַ֗ ֶ
יכם ֵּֽ ֹשנְ אֵ ַ֜ ֶ
ָ ֵּֽא ְמרו ֩ אֲחֵ ִּ֨ ֶ

[המלעיזים
אומרים]

עונש לאויבי ה'

ל־דבָ ֹ֑רֹו
הח ֲֵר ִּ ִ֖דים אֶ ְ
ִּש ְמעו ּ֙ ְדבַ ר־יְ ה ִָ֔וה ַ ֵּֽ
הם יֵבֵֹּֽ שו׃
ְל ַמֵ֤עַ ן ְש ִּמי ּ֙ יִּ ְכ ַבַ֣ד יְ ה ִָ֔וה וְ נִּ ְר ֶ ִ֥אה ְב ִּש ְמחַ ְת ֶכִ֖ם וְ ֵ ִ֥

ו

יכ ֹ֑ל
קֵ֤ ֹול שָ אֹון ּ֙ ֵמ ִִּ֔עיר קִ֖ ֹול ֵ ֵּֽמהֵ ָ
ְב ֶט ִֶ֥רם תָ ִּ ִ֖חיל י ָָל ָֹ֑דה

וגאולה לציון ז
וירושלים

ח

ִּ ֵּֽמי־שָ ַמַ֣ע כָ ַ֗ז ֹאת

קַ֣ ֹול יְ ה ִָ֔וה ְמשַ ֵלִ֥ם גְ ִ֖מול ְל ֵֹּֽאיְ ָ ֵּֽביו׃

ליטָ ה ָז ָ ֵּֽכר׃
ְב ִּ֨ ֶט ֶרם יָבִ֥ ֹוא ֵח֛בֶ ל ָלִ֖ה וְ ִּה ְמ ִּ ִ֥

מי ָראָ ה ּ֙ כָ ִֵ֔אלֶ ה
ִּ ֵ֤

היֵ֤וחַ ל ִֶּ֨א ֶרץ ּ֙ ְביַֹ֣ום אֶ ִ֔ ָחד ִּאם־יִּ וָ ֵ ִֵּֽ֥לד גִֹ֖וי ַפַ֣עַ ם אֶ ָחֹ֑ת
ֲ
דה ִּציִֹ֖ון אֶ ת־בָ נֶ ֵּֽיהָ ׃
י־ח֛לָ ה גַם־יָ ְֵּֽל ָ ִ֥
ִּכ ָ
ט

ֹאמַ֣ר יְ הוָ ֹ֑ה
אֹוליד י ַ
ִּ ִ֖
ביר וְ ִ֥ל ֹא
ַ ֵּֽהא ֲִּנִ֥י אַ ְש ִּ ֛
ֱֹלהיִּ ְך׃ {ס}
מר א ָ ֵּֽ
מֹול֛יד ְועָ ַצ ְִ֖ר ִּתי אָ ַ ִ֥
ִּאם־א ֲִּנָ֧י ַה ִּ

י

ֹ֑יה
בה כָ ל־אֵֹּֽ ה ֲֶב ָ
ִּש ְמחָ֧ ו אֶ ת־יְ ֵּֽרושָ ַל֛ ִּם ְו ִּגִ֥ילו ָ ִ֖
ליהָ ׃
לים עָ ֶ ֵּֽ
ל־ה ִּ ֵּֽמ ְתאַ ְב ִּ ִ֖
ַ
ִּשֵ֤ישו ִּאתָ ה ּ֙ מָ ִ֔שֹוש כָ

יא

ֹ֑יה
שד תַ נְ חֻׁ ֶמ ָ
ושבַ ְע ִ֔ ֶתם ִּמ ִ֖ ֹ
ְל ַמֵ֤עַ ן ִּ ֵּֽתינְ קו ּ֙ ְ
בֹודה׃ {ס}
תם ִּמ ִּזִ֥יז ְכ ָ ֵּֽ
מצו וְ ִּה ְתעַ נַגְ ֶ ִ֖
ְל ַמָ֧עַ ן תָ ֛ ֹ

יב

כה ׀ אָ ַמַ֣ר יְ ה ַָ֗וה
ִּכי־ ַ֣ ֹ
גֹויִ֖ם ִּ ֵּֽוינ ְַק ֶתֹ֑ם
שֹוט֛ף ְכבִ֥ ֹוד ִּ
ֵ
וכנַ ַָ֧חל
ָהר שָ ַ֜לֹום ְ
ה־אֵ לֶ יהָ ְכנ ִּ֨ ָ
ט ְ֠
ִּהנְ ִּנ ַ֣י ֹנ ֶ ֵּֽ

טיפוח ונחמה
לאוהבי ה'

ֳשעו׃
שע ָ ֵּֽ
ל־ב ְר ַכִ֖יִּ ם ְת ָ ֵּֽ
ִּ
ָשאו ְועַ
עַ ל־צַ ד ּ֙ ִּתנ ִ֔ ֵ
ֻׁחמו׃
ל ִּם ְתנ ָ ֵּֽ
וב ֵּֽירושָ ַ ִ֖
נֹכי ּ֙ אֲנַ ֶַ֣ח ְמ ִ֔ ֶכם ִּ
ֵכֵ֤ן ָ ֵּֽא ִּ

יג

ְכ ִּ ֵ֕איש א ֲֶשִ֥ר ִּאמִ֖ ֹו ְתנַ ֵּֽח ֲֶמֹ֑נו

יד

יכִ֖ם כַ ֶדַ֣שֶ א ִּת ְפ ַר ְֹ֑חנָה
ור ִּאיתֶ ם ּ֙ וְ ָשַ֣ש ִּל ְב ִ֔ ֶכם ְועַ ְצ ֵּֽמֹותֵ ֶ
ְ
ֹוד ָע ֵ֤ה יַד־יְ ה ָוה ּ֙ אֶ ת־עֲבָ ָ ִ֔דיו וְ ז ַָעִ֖ם אֶ ת־ ֵֹּֽאיְ ָ ֵּֽביו׃ {ס}
וְ נֵּֽ ְ

וכליה לשונאיו טו

ב ָתֹ֑יו
סופה מַ ְר ְכ ֹ
י־הנֵ ֵ֤ה יְ ה ָוה ּ֙ ָב ֵאַ֣ש י ִָ֔בֹוא ְוכַ ָ ִ֖
ִּ ֵּֽכ ִּ
י־אש׃
להֲ בֵ ֵ ֵּֽ
שיב ְבחֵ מָ ה ּ֙ אַ ִ֔פֹו ְוגַ ֵּֽ ע ֲָרתִ֖ ֹו ְב ַ ֵּֽ
ְלהָ ִּ ֵ֤
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טז

ח ְל ֵלִ֥י יְ הוָ ֵּֽה׃
וב ַח ְרבִ֖ ֹו אֶ ת־כָ ל־בָ ָשֹ֑ר וְ ַרבִ֖ ו ַ ֵּֽ
כי בָ אֵ ש ּ֙ יְ הוָ ַ֣ה נִּ ְש ִ֔ ָפט ְ
ִּ ֵ֤

יז

הַ ִּמ ְתקַ ְד ִִּּ֨שים וְ ַה ִּ ֵּֽמטַ הֲ ִּ ַ֜רים אֶ ל־הַ ַגנַֹ֗ות אַ ַחֵ֤ר (אחד) אַ חַ ת ּ֙ בַ ִ֔ ָתוְֶך
דו י ָֻׁסִ֖פו נְ אֻׁ ם־יְ הוָ ֵּֽה׃
העַ ְכ ָבֹ֑ר י ְַח ָ ִ֥
שקֶ ץ ְו ָ ֵּֽ
ח ִּזִ֔יר וְ הַ ֶ ִ֖
ה ֲ
ֵֹּֽא ְכלֵ י ּ֙ ְב ַשַ֣ר ַ ֵּֽ

על גויי העולם
בזמן הגאולה
יבואו לחלוק כבוד
לה'

יח

וְ ָ ֵּֽאנֹ ִַּ֗כי
שנֹֹ֑ות
גֹויִ֖ם וְ הַ ְל ֹ
בץ אֶ ת־כָ ל־הַ ִּ
יהם בָ ֵָ֕אה ְלקַ ֵ ִ֥
בתֵ ִ֔ ֶ
ומ ְח ְש ַ֣ ֹ
ַ ֵּֽמעֲשֵ יהֶ ם ּ֙ ַ
בֹודי׃
ת־כ ִּ ֵּֽ
ְ
ובִ֖או וְ ָראִ֥ ו אֶ
ָ

יט

גֹוים
ל־ה ִּ֞
ַ
יטים ֶ ֵּֽא
וְ שַ ְמ ִִּּ֨תי בָ ַ֜ ֶהם אַ֗ ֹות וְ ִּשלַ ְח ִּתַ֣י מֵ ֶהַ֣ם ׀ ְ֠ ְפלֵ ִּ
מ ְשכֵ י ֶ ִ֖קשֶ ת תֻׁ ַבַ֣ל וְ יָוָ ָֹּ֑֣ן
תַ ְר ִִּּ֨שיש פִ֥ ול וְ ל֛ וד ִ֥ ֹ
בֹודי
ת־כ ִּ ִ֔
ְ
א־ראַ֣ ו אֶ
ת־ש ְמ ִּעי ּ֙ ְו ֵּֽל ֹ ָ
ִּ
ֲשר ֵּֽל ֹא־שָ ְמעֵ֤ ו אֶ
ה ְרח ִַֹּ֗קים א ִּ֨ ֶ
ה ִּא ִּי ַ֣ים ָ ֵּֽ
ָ ֵּֽ
גֹוים׃
בֹודי ַב ִּ ֵּֽ
ת־כ ִּ ִ֖
ְ
וְ ִּה ִּגִ֥ידו אֶ
ליה ָָ֡וה
גֹוי ַ֣ם ׀ ִּמנְ ָחַ֣ה ׀ ַ ֵּֽ
יכ ַ֣ם ִּמכָ ל־הַ ִּ
וְ ֵה ִּבַ֣יאו אֶ ת־כָ ל־אֲחֵ ֶ

ויביאו אתם את בני
ישראל לארץ

כ

הם אֶ ַ ֛קח
וְ גַם־מֵ ֶ ִ֥
לַ ֵֹּֽכה ֲִּנִ֥ים לַ ְלוִּ יִּ ִ֖ם

כא

מר יְ הוָ ֵּֽה׃
הם אֶ ַ ֛קח לַ ֵֹּֽכה ֲִּנִ֥ים לַ ְלוִּ ִּיִ֖ם אָ ַ ִ֥
וְ גַם־מֵ ֶ ִ֥

[ממי? ר'
גרסאות כב
מפרשים]

שה
הח ֲָד ִּשים וְ הָ ִָּ֨א ֶרץ ַ ֵּֽהח ֲָד ַ֜ ָ
ִּכַ֣י ַ ֵּֽכא ֲֶשַ֣ר הַ שָ ַמַ֣יִּ ם ְ֠ ַ ֵּֽ

וב ִּכ ְרכָ ַ֗רֹות
ובצַ ִִּּ֨בים ובַ ְפ ָר ִּ ַ֜דים ַ
סוסים ְ֠ובָ ֶרכֶ ב ַ
ִָּ֡
בַ
ל ִּם אָ ַמַ֣ר יְ הוָ ֹ֑ה
שי יְ ֵּֽרושָ ַ ִ֖
ַע ַ֣ל ַהִ֥ר קָ ְד ִּ ֛
לי טָ הִ֖ ֹור ֵבִ֥ית יְ הוָ ֵּֽה׃
כא ֲֶשַ֣ר י ִָּביאו ֩ ְב ֵנִּ֨י יִּ ְש ָר ֵאָ֧ל אֶ ת־הַ ִּמנְ ָח֛ה ִּב ְכ ִּ ִ֥
ַ ֵּֽ

מד ז ְַרע ֲֶכִ֖ם וְ ִּש ְמ ֶ ֵּֽכם׃
ע ִ֥ ֹ
ֲשר א ֲִּנִ֥י עֹ ֶש֛ה עֵֹּֽ ְמ ִּ ִ֥דים ְלפָ נַ ִ֖י נְ אֻׁ ם־יְ הוָ ֹ֑ה ֵכ֛ן יַ ֵּֽ ֲ
א ִּ֨ ֶ
כל בני האדם יבואו כג
להשתחוות לה'

בת ְבשַ בַ תֹ֑ ֹו
די שַ ָ ִ֖
ומ ֵ ִ֥
וְ הָ ַ֗ ָיה ִּ ֵּֽמ ֵדי־ ִֹּ֨ח ֶדש ּ֙ ְבחָ ְד ִ֔שֹו ִּ
מר יְ הוָ ֵּֽה׃
ח ִֹֹ֥ות ְלפָ נַ ִ֖י אָ ַ ִ֥
יָבָ֧ ֹוא כָ ל־בָ ָש֛ר ְל ִּה ְש ַ ֵּֽת ֲ

כד

ָשים הַ פֵֹּֽ ְש ִּעִ֖ים ִּבֹ֑י
אנ ִִּ֔
וְ יָ ְֵּֽצאַ֣ ו וְ ָראִ֔ ו ְב ִּפגְ ֵרי ּ֙ ָ ֵּֽה ֲ
ִּכַ֣י ֵּֽתֹולַ ְע ֞ ָתם ַ֣ל ֹא תָ ַ֗מות ְו ִּאשָ ם ּ֙ ַ֣ל ֹא ִּת ְכ ִֶ֔בה וְ הָ יִ֥ו ֵ ֵּֽד ָראִ֖ ֹון

[וחוזרים על
הפסוק לפני
האחרון ,כג]

כג

שר׃{ש}
ל־ב ָ ֵּֽ
ָ
ְלכָ

בת ְבשַ בַ תֹ֑ ֹו
די שַ ָ ִ֖
ומ ֵ ִ֥
וְ הָ ַ֗ ָיה ִּ ֵּֽמ ֵדי־ ִֹּ֨ח ֶדש ּ֙ ְבחָ ְד ִ֔שֹו ִּ
מר יְ הוָ ֵּֽה׃
ח ִֹֹ֥ות ְלפָ נַ ִ֖י אָ ַ ִ֥
יָבָ֧ ֹוא כָ ל־בָ ָש֛ר ְל ִּה ְש ַ ֵּֽת ֲ

ואם ביום א' למחרת השבת ,חל שני של ראש חודש –
הספרדים קוראים פסוק ראשון ופסוק אחרון של הפטרת "מחר חודש" ,בדלקמן:
יח

ח ֶדש ְונִּ ְפ ֵַ֕ק ְדתָ ִּ ִ֥כי יִּ פָ ֵ ִ֖קד ֵּֽמֹושָ ֶ ֵּֽבָך׃
ָתן ָמ ָחַ֣ר ֹ֑ ֹ
אמר־לִ֥ ֹו יְ ֵּֽהֹונ ָ ִ֖
ו ֵַּֽי ֹ ֶ

מב

ו ַָ֧י ֹאמֶ ר יְ ֵּֽהֹונ ָָת֛ן ְל ָד ִּוִ֖ד
ַ֗חנו ְב ֵשֵ֤ם יְ ה ָוה ּ֙ לֵ א ִֹ֔מר
א ַנ ְ
ֵל ְַ֣ך ְלשָ לֹ֑ ֹום אֲשֶ ר ֩ נִּ ְש ִַּ֨ב ְענו ְש ַ֜ ֵנינו ֲ
ד־עֹולם׃ {פ}
ָ ֵּֽ
ובין ז ְַרעֲָךִ֖ עַ
ובין ז ְַר ִּע֛י ֵ ִ֥
יְ ה ָו֞ה ִּ ֵּֽי ְהיֶ ַ֣ה ׀ בֵ ִּינ ַ֣י ובֵ י ַ֗ ֶנָך ֵ ִ֥

